Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17. 06. 2019 v zasadačke Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prevod a prenájom obecného majetku
4. Dotácie z rozpočtu obce
5. Rozpočtové opatrenie č. 2
6. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
7. Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou
hodnotou
8. Určenie Stavebného úradu pre obec Zvolenská Slatina
9. Žiadosť o bezplatný prevod súkromnej komunikácie do majetku obce
10. Prerokovanie požiadaviek obyvateľov z časti Boroviny-Krvavník
11. Udelenie pamätnej medaile obce
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver
K bodu 1:
Zástupca starostky, pán Ing. Šulek privítal poslancov na zasadnutí OZ, nakoľko pani
starostka je momentálne PN. Zároveň vyzval poslancov o doplnenie programu. Keďže

nikto nedal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, zasadnutie OZ sa riadilo predloženým
schváleným programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: za predsedu návrhovej
komisie Mária Huliaková, za členov návrhovej komisie Elena Bartková a Matej Žubritovský,
za overovateľov zápisnice: Matej Fekiač a Alena Kubovská.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce urobila kontrolu plnenia uznesení v zmysle § 18 d) ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené, resp.
v plnení. Zápis z kontroly plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
Zástupca starostky poďakoval kontrolórke a vyzval prednostku, aby podala správu
z uskutočnených pracovných porád. Prednostka podala správu z pracovných porád, ktoré sa
konali dňa 13. 05. a 10. 06. 2019. Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3: Prevod a prenájom obecného majetku
Zástupca starostky poslanec Šulek informoval prítomných o tom, že k 30. júnu 2019 končia
nájomné zmluvy na prenájom verejného priestranstva pod stánkom so zmrzlinou i pod
terasou. Pán Levent Ameti požiadal opätovne o prenájom verejného priestranstva. Navrhuje
jednu zmluvu o prenájom, kde sa zlúči aj stánok aj terasa. Ročné nájomné predstavuje
sumu 448,05 €, ktoré je stanovené na základe prijatého VZN č. 6/2017 o prenájme
nehnuteľného majetku. Skonštatoval, že zámer na prenájom verejného priestranstva je
zverejnený na úradnej tabuli a na webstránke v lehote stanovenej zákonom ako dôvod
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hodný osobitného zreteľa. Dôvodom je dlhodobý nájom a tiež skutočnosť, že obyvatelia obce
majú o túto službu záujem.
Po schválení na dnešnom rokovaní OZ bude pripravená zmluva o prenájme a po konaní OZ
bude podpísaná zmluvnými stranami.
V rámci tohto bodu je aj prevod obecného majetku na základe žiadosti pána Slosiarika
z ulice Maloslatinská. Požiadal o odkúpenie nájomného domu do osobného vlastníctva.
Žiadosť bola prejednaná na pracovnej porade poslancov a bol vypracovaný znalecký
posudok. Vzhľadom na to, že je to prípad osobitného zreteľa, bude potrebná nadpolovičná
väčšina poslancov. Zámer je zverejnený v lehote stanovenej zákonom. Po schválení na
dnešnom rokovaní bude pripravená kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná obidvomi
zmluvnými stranami.
K bodu 4: Dotácie z rozpočtu obce
Zástupca starostky informoval o došlých žiadostiach o dotácie a finančnú podporu, ktoré boli
už prerokované na pracovných poradách. Jedná sa o nasledovné žiadosti:
Základná organizácia slovenského zväzu včelárov – Vígľaš
Vzhľadom na to, že oslavujú 100 rokov včelárenia v našom regióne, spolu Veľká Slatina
a okolie – dnešnej Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov, podali žiadosť
o finančnú podporu osláv tohto výročia (Včelárska nedeľa) dňa 24. augusta v priestoroch
kultúrneho domu vo Vígľaši. Poslanci sa zhodli na uhradení nákladov vo výške 800 €, pričom
obec Zvolenská slatina bude spoluorganizátor podujatia.
Ďalšia žiadosť prišla od ženského speváckeho zboru Belius, ktorého členkou je aj obyvateľka
našej obce a ktorý už viackrát účinkoval v obci.
Teraz idú na súťaž speváckych zborov do Barcelony, Španielsko v dňoch 10. až 15.
september. Zástupca Šulek informuje, že poslanci sa dohodli na výške dotácie v hodnote
200 €. Po schválení v OZ bude uzatvorená zmluva v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
Ako tretia v poradí prišla žiadosť o dotáciu od Zvolenského seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v.
na Slovensku. Žiadajú o pomoc pri rekonštrukcii hrobu Terézie Vansovej. Pri rekonštrukcii
pôjde o výmenu poškodených častí a zamedzenie ďalšieho klesania hrobu.
Bol vyžiadaný rozpočet plánovanej rekonštrukcie, ktorý bol stanovený na výšku 5 000 €. Na
základe výsledkov pracovnej porady, bola navrhnutá suma 1000 €. Dotácia bude poskytnutá
tiež v zmysle platného VZN.
Štvrtou je žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev Zvolenská Slatina.
Organizujú festival „Vo farskej záhrade“ dňa 17. 8. 2019 a požadovaná výška dotácie je
1 500 €, pričom celkový rozpočet je 3 500 €. Na pracovnej porade sa poslanci dohodli na
sume 1 000 €. Bude pripravená zmluva v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce.
Bod č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 2
Zástupca starostky vyzval kontrolórku, aby podala správu o vypracovanom rozpočtovom
opatrení.
Kontrolórka obce vysvetlila, že položka bežných príjmov obsahujú dotáciu pre ZŠ s MŠ,
dotáciu vo výške 3 000 € na DHZO. Tieto budú premietnuté do ďalšie rozpočtového
opatrenia, podľa skutočných výdavkov.
V opatrení sú zahrnuté výdavky na podujatie Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha podľa
skutočných výdavkov. Na podujatie bola prijatá aj dotácia z Fondu na podporu umenia.
Celkový upravený rozpočet príjmov obce k 31. 3. bol 3 097 339 €.
Na príjmovej časti navyšujeme z 3 097 339 € na 3 109 508 €.
Upravený rozpočet výdavkov obce so ZŠ s MŠ je k 30. 06. 2019 3 024 909 €.
Kontrolórka obce konštatuje záverom, že nie sme v schodku.
K bodu č. 6: Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
Hlavná kontrolórka podala správu o pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
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Kontrolná činnosť bude pozostávať z kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
vynaloženia verejných prostriedkov za prvý polrok 2019, kontrola plnenia uznesení, kontroly
vykonávané na základe uznesení OZ a kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe
poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svoje činnosti.
K bodu č. 7: Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek
s nízkou hodnotou
Zástupca starostky informoval prítomných o spracovanej smernici o postupe pri zadávaní
zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s novelou zákona. Je to
interná smernica obce a bude vzatá na vedomie na dnešnom konaní OZ.
K bodu č. 8: Určenie Stavebného úradu pre obec Zvolenská Slatina
Zástupca starostky informoval, že doposiaľ bol pre všetky stavebné konania obce určený
stavebný úrad Mesto Sliač. Keďže aj naša obec aj mesto Sliač sme v spoločnom stavebnom
úrade mesta Zvolen, pre zjednodušenie komunikácie a doručovanie podaní bol podaný
návrh na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, aby pre všetky
stavebné konania vedené našou obcou odo dňa 1. júna 2019 bol určený stavebný úrad
Mesto Zvolen. O tejto skutočnosti informovala obec aj mesto Sliač aj mesto Zvolen.
Z Okresného úradu Banská Bystrica bolo doručené oznámenie o zmene stavebného úradu
z mesta Sliač na mesto Zvolen
Zástupca starostky dodáva, že nám bol zvýšený aj poplatok za výkon činnosti spoločného
stavebného úradu a bude podpísaný dodatok k zmluve.
K bodu č. 9: Žiadosť o bezplatný prevod súkromnej komunikácie do majetku obce
„IBV Zvolenská Slatina“
Zástupca starostky informoval prítomných o došlej žiadosti od spoločnosti BOROVINY-LM,
s.r.o., Ľ. Melicherčík, ktorá sa týka budovania inžinierskych sietí v lokalite „IBV Boroviny
– Pod Hôrkou“, Zvolenská Slatina.
Budúca IBV bude pozostávať z 9 rodinných domov. Súčasťou stavebného povolenia je
vybudovanie pozemnej komunikácie ako súčasti technického vybavenia územia pre výstavbu
RD. Žiada vedenie obce, aby uvedenú prístupovú komunikáciu na parcelách KN-C parc. č.
1946/8 a KN-C parc. č. 1948/4 obec prevzala po vydaní právoplatného kolaudačného
rozhodnutia do majetku obce spolu s vybudovaným verejným osvetlením. Jedná sa o šírku
cesty 4 m s ľavostranným chodníkom v šírke 1,5 m.
Zástupca starostky konštatuje, že uvedené bolo prejednané na pracovnej porade poslancov
a poslanci súhlasili s bezplatným prevodom do majetku obce.
K bodu č. 10: Prerokovanie požiadaviek obyvateľov z časti Boroviny-Krvavník
Zástupca starostky podal informáciu o došlej žiadosti od obyvateľov z časti Boroviny –
Krvavník. Poslanci sa žiadosťou zaoberali na pracovnej porade.
Na vedenie obce boli adresované nasledovné požiadavky:
Požadujú o doplnenie verejného osvetlenia, od prístupovej cesty až po ich pozemky.
Zástupca informuje, že pani starostka dala naceniť osvetlenie, pričom náklady na jeho
vybudovanie by boli vo výške 98 000 €.
Ďalšou požiadavkou je dobudovanie cesty na ulici Boroviny. Zástupca vysvetľuje, že na
základe vydaného súhlasného stanoviska obce z roku 2011 je uvedené, že obec Zvolenská
Slatina súhlasí s realizáciou prístupovej cesty, avšak za podmienky, že bude realizovaná
spoluvlastníkmi pozemkov na vlastné náklady. Zástupca starostky prízvukuje, že
v súčasnom zložení OZ sedia 3 poslanci z vtedajšieho vedenia a určite sa na to dobre
pamätajú. V stanovisku bolo uvedené, že v danej lokalite nie sú vybudované inžinierske siete
(verejný vodovod, kanalizácia, plynové rozvody), ich realizácia bude riešená z vlastných
finančných zdrojov stavebníkov.
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Poslanci sa na základe tohto stanoviska a žiadosti problémom zaoberali na pracovnej
porade. Obec nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na nimi požadované
investície.
Zároveň zástupca Šulek prízvukuje, že sa jedná o súkromnú cestu, do ktorej obec nemôže
investovať. Je potrebné uvedomiť si, že takýchto prípadov je viac aj v obci, nie len
v okrajových lokalitách, napr. ulica Hviezdoslava, či Komenského (p. Mesík).
Ohľadne kanalizácie zástupca Šulek uviedol, že do týchto odľahlých častí sa kanalizácia
budovať nebude.
Čo sa týka dátových služieb, požiadali sme o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Ich stanovisko
znelo, že do týchto lokalít v najbližších rokoch neplánujú isť. Rozhodnutie o trasách po
konzultácii s projektantom a vyčíslení nákladov prijali v roku 2017 a v súčasnej dobe ho už
nie je možné zmeniť. Siete ukončili na ulici Borovinská.
Môžeme ešte osloviť DTnet.
Poslednou požiadavkou bola obnova asfaltového povrchu. Zástupca informuje, že úsek od
Šurinovcov po Šlobárovcov sa robil cca 3 roky dozadu. Dnes končila výzva na opravu
miestnej komunikácie do časti obce Boroviny-Krvavník. Zajtra sa budú otvárať obálky. A po
určení víťaza zákazky, dôjde k stavebným prácam na ďalšom úseku cesty, cca po odbočku
k novej lokalite IBV „Pod hôrkou“.
Zástupca starostky informuje, že prebieha aj verejné obstarávanie na asfaltové úpravy
miestnych komunikácií, ktoré boli dotknuté výstavbou kanalizácie. Zhotoviteľ, spoločnosť
COMBIN Banská Štiavnica zaasfaltuje 1,5 m pás podľa projektu a zvyšné asfaltové úpravy
dofinancuje obec z vlastných zdrojov. Predpoklad asfaltovacích prác je cca septemberoktóber.
K bodu 11: Udelenie pamätnej medaile obce
Na návrh pani starostky bol pri príležitosti blížiaceho sa životného jubilea pani Zuzany
Pavlíkovej podaný návrh udeliť a odovzdať pamätnú medailu obce. Pani Pavlíková
vykonávala dlhoročnú prácu kronikárky, je predsedníčkou Zboru pre občianske záležitosti,
aktívne sa podieľa pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí. Poslanci s návrhom
pani starostky súhlasili a schválenie medaile bude predmetom dnešného rokovania.
K bodu 18: Diskusia
Zástupca starostky vyzval prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Ako prvým dal slovo
poslancom OZ. Do diskusie nemal z poslancov žiadny príspevok.
A tak dal slovom občanom.
Pán Michal Marko sa ozval ako prvý. Konštatuje, že obec nemá záujem ani odkúpiť, ani
investovať do ich časti Boroviny-Krvavník. Pýtal sa, či má obec záujem dodržiavať územný
plán a dopĺňať, tvrdí, že ich domy sú v územnom pláne zakreslené. Investícia dokončiť cestu
ich nadštandardne zaťažuje. Nevedia, akým spôsobom majú pokračovať ďalej. Či je možné
technické parametre cesty znížiť. Projekt na cestu dali vypracovať a projektant ho vypracoval
na základe požiadaviek podľa UPN, kde je zahrnutých 250 domov, preto tam bola navrhnutá
cesta (betón a potom asfalt). Zo stavebného úradu majú odklad na dokončenie cesty
do budúceho roka.
Zástupca starostky odpovedal, že obec neuvažuje s vybudovaním inžinierskych sietí.
Rastislav Lupták je ako prvý, čo kupoval pozemky v danej lokalite. Súhlasili, že si to
vybudujú na vlastné náklady. Predtým boli voľnejšie stavebné povolenia. V súčasnosti by to
nebolo povolené. Poukázal na postup pána Melicherčíka, že on išiel iným spôsobom do kúpy
nehnuteľností. Urobí to, predá a navrátia sa mu investície. Priznáva, že podpísali podmienky
stanovené obcou, že to spravia, teraz sa jedná o finalizáciu cesty a preto dali žiadosť obci
o prehodnotenie. Nechcú, aby to obec všetko platila, ale aby sa zúčastnila na
spolufinancovaní. Financie by požadovali na budúci rok. Ďalej vysvetlil, že osvetlenie žiadali
len kvôli tomu, že v zimných mesiacoch je už tma o 16-tej. Poukázal na skutočnosť, že veľa
ľudí chodí pešo. Za vybudovanie osvetlenia však nečakali takú veľkú sumu. Dodal, že
kebyže vie, o akú sumu pôjde, ani by nežiadali. Zároveň sa vyjadril, že podniknú kroky na iné
možnosti a nájdu cenové ponuky, ktoré predložia na ďalšom zastupiteľstve. Dodal, že
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napríklad každých 50 m svietidiel by im stačilo. Navrhuje, že by si našli tri firmy, cenové
ponuky a prišli s návrhom, aby vedenie obce zaujalo stanovisko. Záverom dodal, či je tu vôľa
investovať a rozvíjať obec.
Ostatné veci boli informatívne (kanalizácia, internet), či tam obec uvažuje s týmito sieťami.
Oni nedokážu cestu zafinancovať sami. Nie sú tam ľudia, ktorí by prekypovali peniazmi.
Nechcú sa vyhnúť zodpovednosti a navrhujú zafinancovanie 80 percent oni, 20 percent
obec. Zatiaľ sa im nepodarilo zohnať CP, avšak do najbližšieho stretnutia sa pokúsia a znovu
by to prebrali.
Zástupca starostky im povedal, že môžu prísť na budúce zasadnutie OZ, ktoré je verejné
pre všetkých. Podotkol, že nevie, za koľko kúpili svoje pozemky, ale predpokladá, že cena sa
odvíjala podľa toho, čo je k pozemkom dostupné a vybudované. Dodáva, že poslanci sú
otvorení na diskusiu. Avšak vysvetlil, že záväzné stanovisko bolo obcou vydané s presne
stanovenými podmienkami, ktoré dostali ku stavbe a s ktorým ako stavebníci súhlasili a na
základe tohto stanoviska obce im bolo vydané stavebné povolenie. Konštatuje, že vedenie
obce je ústretové k žiadostiam obyvateľov tejto časti, ktoré na obec prichádzajú
o financovanie z rozpočtu obce. Poskytli dotáciu na multifunkčné ihrisko, cesta sa urobila.
Teraz je naplánovaný ďalší úsek cesty, idú sa robiť vysprávky tejto komunikácie. Obec
vyhovela dvom žiadostiam na dotácie z rozpočtu obce od OZ BOROVINY. Dali sme vyčistiť
od drevín ochranné pásmo prístupovej komunikácie do Borovín. Opätovne prízvukuje, že si
postavili domy mimo zastavaného územia obce a hoci je táto lokalita v územnom pláne
určená pod IBV, obec sa pri vydávaní stavebných povolení nezaviazala v budúcnosti v tejto
lokalite budovať inžinierske siete a včas stavebníkov na túto skutočnosť upozornila
v záväznom stanovisku.
Ešte podotkol, že čo sa týka vodovodu, táto lokalita je vysoko položená a vyjadrenie StVS
k územnému plánu je, že v takto položených častiach obce vodovod budovať nebudú,
pretože by mali problém s tlakom vody aj v ostatných častiach obce. Aj p. Melicherčík mal
vyjadrenie, že vodovod sa môže vybudovať len za podmienky, že na vlastné náklady urobí
prečerpávačku. Keďže to znamenalo pre neho značné navýšenie nákladov, odstúpil od
vodovodu a budú tam vrty a studne.
p. Marko informoval, že robia detské ihrisko, do ktorého vrazili už aj 20 000 eur a budú sa
snažiť pripraviť možnosti, ktoré predložia obci.
Poslankyňa Kubovská sa vyjadrila, že sa jej páči, ako sa zodpovedne stavajú k situácii.
„Kde je vôľa, tam je cesta“. Prítomní dali konkrétny návrh, 80 % nákladov zafinancujú oni
a zvyšok požadujú od obce. Konštatuje, že obec by nemala dvere zatvárať pred touto
myšlienkou. Dodáva, že tento rok určite nie, ale možno v budúcnosti.
p. Lupták sa vyjadril, že určite nepočuli o nich, ako o novej ulici nič v zlom. Starajú sa
o okolie. Využili aj možnosť požiadať o príspevok (ihrisko). Chcú organizovať aj v rámci obce
turnaje. Čo sa týka cesty, chceli by kompromis. Hovorí, že každý rok si šetria, majú založený
účet. Ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na jej dokončenie.
Zástupca starostky dodal, že poslanci sú otvorení na túto tému. Cesta je však súkromným
majetkom obyvateľov tejto ulice a obec nemôže investovať verejné zdroje do cudzieho
majetku. Je na nich, aby prišiel návrh na vedenie obce.
p. Marko otvoril opäť otázku osvetlenia vedľa váhy. Bola tam aj razia v posledných
mesiacoch voči drogovo závislým. Mali aj kameru umiestnenú na multifunkčnom ihrisku,
ktorú im odstránili a ukradli.
Šulek poznamenal, že tam osvetlenie nie je. Avšak dáme naceniť svetlo na križovatke.
Poslankyňa Kubovská sa zaujímala, koľko detí sa tam nachádza. Vyjadrila súhlas nad tým,
že sa snažia a vytvárajú podmienky pre deti a okolie. Zaujímalo ju, koľko ľudí tam chodieva
a využíva ihrisko.
p. Lupták vysvetlil, že založili OZ, aby mohli využívať 2 % z dane. Žiadali aj obec o dotácie,
za čo ďakuje. Zatiaľ je to otvorené, bude tam vybavené multifunkčné ihrisko. Hrajú tam zatiaľ
len futbal a dodal, že aj zo školy tam boli s deťmi na výlete.
p. Obročník dodal, že tam hrávajú pravidelne futbal piatky a soboty.
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Ďalšia sa pridala do diskusie p. Maľová z časti Sebechov. Vysvetľuje, že pri nich, asi 50 cm
od domov a dvora, býva 47 rómskych občanov v jednom dvore. Nevie či majú v obci trvalý
pobyt. Stále sa rozrastajú a na vedenie obce má prosbu. Je tam jeden mladý človek (zo
Zvolena), druh jednej z obyvateliek, ktorý má rád hudbu. Má okno v kúpeľni priamo do dvora.
Dajú si do okna reproduktory na plné „pecky“ pustia hudbu, sú hluční. Vlani bol tiež tento
problém. Už sa to však nedá vydržať. Hudba hrá aj v noci, v čase nočného kľudu.
Vyvrcholilo to včera, 16. júna, mali tam oslavu. Pred domom boli 4 autá zo Zvolena.
Od 22,30 hod. tam boli. Volala poslankyni Libiakovej, pani Kokavcová tiež počula hluk. Celá
časť Sebechova je týmto zasiahnutá. Nezaberá, keď ich upozornia. Nerešpektujú ich
a neprestanú. Ešte vlani, keď tam bola a p. Kálay robil hluk, tak ich poslúchli, ale teraz už
nezaberá nič. Dodala, že tam bývajú v komorách, v ktorých žijú.
Nemôžu si ani okná otvoriť. Sťažujú sa aj ostatní susedia. Hudba a hluk je od samého rána,
ale keď je to už večer, tak sa to nedá zniesť. Nevie čo má robiť. Čo by im poslanci poradili.
Nechce nič, len aby nerobili hluk. Dodala, že jej sa páči hudba, ale nie nonstop a v noci.
Zástupca starostky vysvetlil, že prvú možnosť má obec, pozveme týchto občanov na
obecný úrad a urobíme s nimi pohovor.
Ďalej vysvetlil, že je prijaté VZN, ktoré hovorí o rušení nočného kľudu v obci, kde sú
stanovené decibely, ktoré sa nesmú prekročiť. Poznamenal však, že v prípade, že počujú
hluk, musia to riešiť a volať políciu, opakovane. Dodal, že ďalšia možnosť je osloviť
súkromnú bezpečnostnú službu, s ktorou má obec uzavretú zmluvu, doplníme im túto
adresu, aby prechádzali okolo a situáciu sledovali. Budeme ich informovať o problémovej
neprispôsobivej rodine.
Poslankyňa Huliaková sa vyjadrila, že je za návrh pani Maľovej, aby spísala petíciu, aby
bolo vidieť, že to nie je len od nej, ako najbližšej susedy.
p. Orság sa pridal do diskusie. Tvrdil, že pred 2 rokmi pani starostka sľúbila, že sa cesta
k rodine Výbohovej zasype, po dokončení R2ky. Mal tam byť použitý frézing, cez Ing.
Luptákovú mal byť vybavený. Frézing je stále dostupný. Ide o úsek od Výbohovcov
po chatku, jedná sa o dĺžku cca 150 m. Dodal, že minulý týždeň tam robil urbár cestu, bol
tam gréder, valec a tento úsek neurobili. Dennodenne vozia 5-6 tatier touto cestou, čo ju ničí.
p. Lupták sa vyjadril, že ak je potrebné, zohnal by aj viac frézingu. Zároveň sa zaujímal,
ktoré úseky ciest sa budú robiť po kanalizácii.
Zástupca starostky dodal, že cesta v Borovinách je nevysporiadaná, časť patrí obci, časť
urbáru, časť je nevysporiadaná.
p. Orság vysvetlil, že keď staval p. Melicherčík, tak kopal, osádzal kábel do zeme, rúry tam
dal ale garát pri Výbohovcoch nechal v zlom stave, stojí tam voda.
p. Hronec sa pripojil,, že garát treba prekopať.
Do diskusie sa pripojila p. Švecová, ktorú zaujímalo, kto je teraz na Stavebnom úrade
namiesto Ing. Šutého. Prednostka odpovedala, že teraz je tam pani Ing. Hriňová.
Pýtala sa na staršiu divokú slivku, ktorá je na ulici T. Vansovej, (oproti súp. č. 28-30).
Previsnutá je cez chodník, obsypaná slivkami, ktoré sú nebezpečné, padajú a ohrozujú
chodcov. Udržiavala to, avšak navrhuje orezať konáre.
p. Malová sa ešte vyjadrila k rozhlasu, tvrdí, že nefunguje a nepočuť nič.
Poslanec Žubritovský vysvetlil, že snažili, aby rozhlas nahrával a púšťal správy opäť
v rozhlase o 17,30 hod. Zariadenie je však týmto zásahom narušené a neprehráva hovorený
hlas dosť nahlas.
Prednostka sa vrátila ešte k požiadavke dobudovať komunikáciu na ulici Boroviny.
Vysvetlila, že je potrebné brať do úvahy aj iné prípady. Jedná sa o úsek cesty na ulici
Komenského, kde žiadateľ mal tiež v podmienke vybudovať cestu ako prístupovú
komunikáciu. Cestu však nevybudoval v stanovených parametroch, jedná sa o úsek dlhý cca
78 metrov, rodinný dom nebol na základe uvedeného skolaudovaný a žiadateľ má predĺžený
čas na dokončenie cesty. V prípade cesty na ulici Boroviny, sa jedná o úsek 330 m, kde je
žiadateľov viac, avšak majú tú istú podmienku.
p. Marko dodal, že nie sú schopní to takto zrealizovať.
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Zástupca starostky sa vyjadril, že cesta v Borovinách k p. Gocníkovej nie je obecnám, cesta
je súkromná a vedie cez spoločný dvor. Môže sa iba vyspraviť štrkom, resp. frézingom, ale aj
to iba zo súhlasom majiteľov pozemkov.
Ešte sa p. Švecová ozvala, kde sa prijímajú dodatky v rámci územného plánu.
Zástupca starostky vysvetlil, že požiadavky je potrebné podať na Obecný úrad. Vysvetlil, že
je zriadená Komisia výstavby, ktorá si potom jednotlivé návrhy a pripomienky naštuduje
dopodrobna a predseda komisie oboznámi poslancov s danými návrhmi.
Záverom diskusie sa poslanec Žubritovský ospravedlnil, že musí z pracovných dôvodov
odísť.
Vzhľadom na to, že už nik nemal príspevky do diskusie, zástupca starostky poďakoval
a uzavrel diskusiu.
K bodu 19: Návrh uznesení
Predsedníčka návrhovej komisie predložila na hlasovanie uznesenia, počet poslancov 8,
prítomných 8. Poslanec M. Žubritovský bol prítomný na začiatku zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, hlasoval za uznesenia č. 62, 63 a 64.
-uznesenie č. 62 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 63 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 64 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 66 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 67 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 68 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 69 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 70 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 71 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 72 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 73 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 74 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 75 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 76 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 77 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
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K bodu 16: Záver
Po vyčerpaní programu zástupca starostky poďakoval poslancom a občanom za aktívnu
účasť a diskusiu a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová
Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
Ing. Ján Šulek
zástupca starostky

Matej Fekiač
overovateľ

Alena Kubovská
overovateľ
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