Zápisnica č. 14/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.06.2017 v zasadačke kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej a mandátnej komisie
2. Kontrola uznesenia
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1.9.2017 a Smernice o
verejnom obstarávaní
4. Návrh rozpočtového opatrenia č.2 a Správa audítora
5. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017
6. Prenájom obecných pozemkov - EPG two, s.r.o., Bratislava na akciu MTF 2017
a pre OZ Boroviny
7. Zriadenie útulku na KN E par. č. 1883/2
8. Návrh udelenie medaile obce
9. Návrh sobášiaceho
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Predložila program
rokovania, ktorý doplnila o bod Návrh sobášiaceho – poverenie ďalšieho poslanca OZ
uzatvárať manželstvo. Zároveň vyzvala poslancov o ďalšie 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: M. Huliaková, J. Šulek, M.
Kučera a za overovateľov zápisnice A. Kubovská, M. Libiaková
K bodu 2:
Prednostka OcÚ urobila kontrolu plnenia
uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo v plnení. Podala správu z pracovných
porád poslancov z 10.4.2017,15.5.2017, 12.6.2017, dôležité veci sú predmetom dnešného
rokovania.
K bodu 3:
Pani starostka predložila na rokovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1.9.2017.
Ide o zosúladenie VZN s platnými predpismi - doplnenie IBAN, platba príspevku mesiac
vopred do 20. dňa, zvýšenie režijných nákladov pre zamestnancov a cudzích stravníkov a tiež
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času pri ZŠ s MŠ T.
Vansovej.

VZN bolo zverejnené na informačnej tabuli a webovej stránke obce od 1.6.2017. pripomienky
k návrhu neboli vznesené ani od poslancov, ani občanov. Komisia na posúdenie pripomienok
k návrhu VZN odporúča VZN č. 1/2017 prijať.
K bodu 4:
Pani starostka predložila na rokovanie návrh Rozpočtového opatrenia č. 2, v ktorom sa
príjmová časť navyšuje o dotácie - z FPU na akciu Súťaž predníkov o cenu R. Oláha, na
register adries, pre ZŠ na učebnice a príjem z predaja RD s pozemkami na Maloslatinskej
ulici. Upravený rozpočet príjmov obce a ZŠ s MŠ je 2 171 890 €. Úpravou príjmovej časti
rozpočtu sa upravuje aj výdavková časť rozpočtu, nakoľko dotácie sú účelovo viazané. Bežné
výdavky na Súťaž predníkov o cenu R. Oláha, všeobecný materiál na register adries. Úprava
kapitálových výdavkov je presun finančných prostriedkov z kapitoly rekonštrukcia Domu
smútku na kapitolu rekonštrukcia BD – C, na rekonštrukciu chodníka na SNP a na rozšírenie
hniezd miestneho rozhlasu. Upravený rozpočet výdavkov obce a ZŠ s MŠ je 2 074 840 €.
Návrh rozpočtového opatrenia 15 dní pred rokovaním OZ bol zverejnený na stránke obce
a v informačnej tabuli.
Hlavná kontrolórka obce predložila Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Zvolenská Slatina. Konsolidovaná
výročná správa je zostavená podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.
K bodu 5:
Hlavná kontrolórka predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
Poslanci plán nedoplnili.
K bodu 6:
Pani starostka predložila na rokovanie žiadosti o prenájom obecných pozemkov
a nehnuteľností. Zámer prenájmu pozemkov v športovom areáli a časť budovy pre EPG.two,
s.r.o. Bratislava na More Than Fest, hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený 1.6.2017 na
webovej stránke obce a v informačnej tabuli. Poslanci nevyhoveli požiadavkám usporiadateľa
p. Jána Poliaka - aby prenájom nehnuteľností bol za symbolické 1 €, aby obec finančne
podporila podujatie, poskytnutie osoby znalej budovy. V zmluve o prenájme sú presne
vyšpecifikované parcely, výmery a v budove jednotlivé miestnosti, prenájom je dohodou
2500 € a finančná zábezpeka 3000 €. Neposkytla sa im zrekonštruovaná klubovňa, sklad
a osobu znalú pomerov na ihrisku si musia zabezpečiť sami na vlastné náklady z radov
futbalistov. Poslanci a športovci nesúhlasili, aby sa zo studne, ktorá sotva stačí na polievanie
futbalového ihriska, urobili rozvody pre zabezpečenie vody na toto podujatie. Poslanci sa
zaoberali viacerými žiadosťami p. Poliaka, trvajú na podmienkach uvedených v zámere.
Ďalšia žiadosť je od obyvateľov časti Boroviny –Krvavník o prenájom obecného pozemku
KN C parc. č. 1983/2 vo výmere 2700 n2, zapísané na LV 1136 za symbolickú sumu na 20
rokov za účelom zriadenia multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť deťom z tejto časti obce
ale aj z ostatných častí. Pozemok sa nachádza v blízkosti jazdeckého areálu, je zarastený,
nevyužívaný. V Borovinách je povolená výstavba IBV rodinných domov, sú to mladé rodiny
s malými deťmi. V žiadosti uvádzajú, že budovanie ihriska bude zastrešovať občianske
združenie, ktoré si zakladajú. Poslanci na PPP sa dohodli schváliť zámer, aby si mohli založiť
oficiálne OZ.
K bodu 7:
Pani starostka predložila žiadosť OZ zvieratko Lieskovec o súhlas zriadenia útulku pre psov
a mačky na KN E par. č. 1338/2, ktorej podielovou vlastníčkou je p. Oľga Kmeťková, ktorá
dala súhlas. Parcela sa nachádza za riekou Slatina blízko Športovej ulice a tesne pri toku

Slatiny. Poslanci neodporúčajú v tejto lokalite zriadiť útulok. Podporujú útulok, ale mimo
osídlenia obce.
K bodu 8:
Pani starostka predložila na rokovanie návrh predsedníčky ZPOZ Človek – človeku p. Zuzany
Pavlíkovej o udelenie pamätnej medaile pani Oľge Drobovej pri príležitosti životného jubilea
80 rokov, za dlhoročné vedenie spevokolu, rozvoj kultúry a reprezentáciu obce.
V našej
obci od roku 1976 pracuje spevokol žien, ktorý po príchode do našej obce dlhé roky viedla
pani Oľga Drobová. Jej zásluhou spevokol získal mnohé ocenenia. Spevokol účinkoval na
mnohých podujatiach v obci i mimo nej. Po politických zmenách v roku 1989 členky
spevokolu účinkujú v obradoch ZPOZ-u a podľa potreby obce na rôznych kultúrnych
akciách.
K bodu 9:
Pani starostka navrhuje poveriť v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov p. Máriu Huliakovú , poslankyňu obecného
zastupiteľstva uzatvárať manželstvo. Dôvodom je, že v čase jej neprítomnosti je zatiaľ
poverený uzatvárať manželstvá poslanec OZ J. Beňo, ktorý má momentálne zdravotné
problémy a preto je potrebné, aby bol aj ďalší sobášiaci.
K bodu 10: Diskusia
Poliaková Ivica – za rozhlas ďakujem, ale podotkla, že 2400 € obec vyhodili do vzduchu
Starostka - odpovedala, že kým bezdrôtový rozhlas bol len v Slatine, nebol rušený okolitými
obcami. V súčasnosti však pribúdajú elektronické rozhlasy v obciach a keďže frekvencia je
voľne prístupná, môže dochádzať k rušeniu rozhlasu. Komunikovala s telekomunikačným
úradom, je možnosť prekódovať všetky hniezda miestneho rozhlasu na predplatenú
frekvenciu, kde by už nemalo dochádzať k rušeniu, toto je zatiaľ len predbežná cenová
ponuka na prekódovanie 36 hniezd MR– zloženie, preladenie a opätovná inštalácia.
Ešte sme sa nerozhodli, či k tomuto kroku pristúpime. Rozpočet však môžeme upravovať len
v prvom polroku.
Poliaková Ivica – novozaložené hniezdo pri ich dome občas počuť občas nie, zato Dúbravy
vysielajú aj 5x denne.
Starostka odpovedala, že tomu zatiaľ nevieme zabrániť
Lupták Rastislav– ďakujeme za prijatie žiadosti, občianske združenie ešte nie je založené,
nakoľko sme čakali či obec vyhovie našej žiadosti. Žiadame prenájom na 20 rokov, chceme
využiť eurofondy, dáme vypracovať projekt, trávnaté ihrisko, bazén, pieskovisko, drevené
ihrisko. Detí je tu veľa, slúžiť bude aj pre dospelých. Tiež musia požiadať SPF, aby mali
prístup na predmetný pozemok. Nebudeme nič žiadať od obce. Chceli by využiť cudzie
zdroje, ak však neprejde projekt, aj tak pristúpia k realizácii ale v menšom rozsahu.
Starostka pripomenula, že žiadosť treba dať na konkrétne m2 včas, aby zámer bol
zverejnený 15 dní pred OZ.
Poliak Ján – ďakuje za prerokovanie návrhu, ďakuje poslancom za podporu festivalu, ktorá
vlastne nie je podporou. Myslí si, že budeme špecifická obec na Slovensku, ktorej nezáleží na
propagácii. Organizátori sa však zaobídu sa aj bez podpory obce.
Pavlík Jozef konštatoval, že na MTF organizátorom treba dať človeka, ktorý sa na ihrisku
vyzná. Keby to robili na strelnici, určite z ich členov by niekto zodpovedný bol ochotný.
Pani starostka dodala, že obec nemôže prikázať niekomu, keďže to nie sú zamestnanci obce,
aby tam celé tri dni s nimi bol. Organizátori sa musia dohodnúť s členmi futbalového klubu,
ktorí priestory užívajú, pretože ich dobre poznajú a zodpovedaju za ne.

Keďže nikto ďalší o diskusný príspevok nepožiadal, starostka diskusiu ukončila.
K bodu 11:

K bodu 12:
Predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie uznesenie, počet poslancov 9,
prítomných 9
-uznesenie č. 240 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov,
proti ,
zdržal sa
-uznesenie č. 241 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 242 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 243 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 244 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 245 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 246 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 247 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 248 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 249 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 250 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 251 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
K bodu 12:
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom a občanom za aktívnu účasť
a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Zuzana Hrašková

Ing. Anna Pavlendová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostky

Mgr. Alena Kubovská
overovateľ

Martina Libiaková
overovateľ

