Zápisnica č.18/2013
zo zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení –J. Račko, M. Svoreňová
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Výstavba multifunkčného ihriska
4. LSKxP – aktualizácia projektovej dokumentácie
5. Povolenie prevádzky v lokalite Sitárka
6. Oznámenia o skončení prevádzky
7. Organizovanie podujatí v Penzióne Zlatý dukát
8. Dohoda o uznaní dlahu a splátkový kalendár
9. Členstvo v „Slovenskom centre obstarávania, občianske združenie“
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1:
Pani starostka srdečne privítala poslancov a občanov na riadnom zasadnutí OZ. Predložila
program rokovania na doplnenie, kde doplnila bod 9. Členstvo v „Slovenskom centre
obstarávania, občianske združenie“. Poslanci nedali ďalší doplňujúci bod, po odsúhlasení
programu sa rokovanie riadilo týmto programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: J. Brodiansky, M. Kučera, E. Bartková
a za overovateľov zápisnice: M. Huliaková, A. Kubovská
Členovia návrhovej komisie i overovatelia boli jednohlasne schválení.
K bodu 2:
Prednostka urobila kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. Konštatovala, že
jednotlivé uznesenia sú splnené resp. v plnení. Ďalej podala správu o činnosti poslancov
z pracovných porád, ktorá tvorí prílohu č.1 zápisnice.
K bodu 3:
Na základe zmeny umiestnenia ihriska a doporučenia poslancov, pani starostka dala prerobiť
PD na multifunkčné ihrisko, predložila poslancom na schválenie. Multifunkčné ihrisko bude
umiestnené na dvore pri základnej škole na ul T. Vansovej , rozmery 18x33. Zatiaľ ihrisko
obec bude financovať z vlastných zdrojov. Pokiaľ bude vyhlásená výzva z programu Rozvoj
vidieka, cez Mikroregión Podpoľanie podáme žiadosť a podľa predbežných informácií PPA
z časti prefinancuje výstavbu ihriska.
K bodu 4:
Pani starostka v rámci schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu a súčasných
podmienok vo výzvach dáva aktualizovať projektovej dokumentácie:
- Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska – min. počet ambulancií 4, zateplenie
celej budovy.
- Revitalizácie centrálnej obecnej zóny obce Zvolenská Slatina – vynecháva sa priestor pre
Nákupným strediskom, nakoľko COOP Jednota požiadal o výstavbu spevnenej plochy
a súčasne rokuje s pozemkovým fondom o odpredaji.
K bodu 5:

Pani starostka predložila žiadosť Stavstroju s.r.o., o predbežný súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na drvenie stavebného odpadu a chov hospodárskych zvierat a hydiny.
Stavstroj je vlastníkom nehnuteľností v Ľubici - na Sitárke v objekte bývalého agrochemického podniku. Je to stavebná firma, ktorá má zakúpené drviace zariadenie na stavebný odpad,
ktorý patrí do kategórie „ostatné odpady“ ( murivo, obkladačky, kameň, ...). Zariadenie je
umiestnené na voľnej spevnenej ploche. V zmysle zmien v legislatíve sú povinní požiadať
životné prostredie o povolenie, k čomu potrebujú súhlas obce.
Obdobne v budove majú voľné priestory (halu), kde chcú dočasne umiestniť hydinu a tiež sú
povinní požiadať kompetentné úrady o povolenie a súhlas obce. Prevádzka je v priemyselnej
zóne, v extraviláne obce, priestory sú ich vlastníctvom a preto nie je dôvod nedať súhlas na
predmetné prevádzky.
K bodu 6:
Pani starostka predložila na rokovanie oznámenia - Agroservis – Stred, Rimavská Sobota
ukončil prevádzku v našej obci na SNP 161/126. Presťahovali sa do Detvy, na Bottovu 1
a tiež Martina Macháčová oznámila ukončenie prevádzky Tima – štúdia harmónie, ktorá
bola v objekte na SNP 105/14.
K bodu 7:
Pani starostka predložila na rokovanie žiadosť Petra Debnára z Detvy o povolenie
organizovania diskozábav v mesiacoch jún až september dvakrát do mesiaca v piatok v čase
od 20,00 hod do 04,00 hod. v záhrade Penziónu Zlatý dukát.
Danú žiadosť komisia kultúry, mládeže a športu a poslanci prebrali na pracovnej porade.
Skonštatovali, že po sťažnostiach občanov bývajúcich v blízkosti Penziónu Zlatý dukát na
rušenie nočného kľudu, navrhujú povoliť maximálne dve letné akcie za celé obdobie a len do
02,00 hod. v noci.
Na pracovnej porade poslancov 20.06.2013 Penzión Zlatý dukát zastupovala Ing. Aggová,
ktorá predložila poslancom návrh, aby povolili diskotéky 2 x do mesiaca do 03:00 hod rannej,
nakoľko mládež sa na diskotéku schádza okolo 22 až 23-tej hodine a keď má zábava skončiť
o 02:00 hod. neoplatí sa aparatúru ani rozkladať. Myslí si, že mládež sa chce cez prázdniny
zabaviť a preto poprosila poslancov, aby zmenili návrh z 2 akcií za jún až september na 2
akcie mesačne a záverečnú hodinu posunuli na 03: hod. Prisľúbila, že hlučnosť znížia
o nejaké decibely, reproduktory natočia dozadu kolmo na aparatúru, aby susedov čo najmenej
rušili. Oznámenie o podujatí musí byť na obecný úrad doručené 7 dní pred konaním.
Poslanci prisľúbili súhlas s podmienkou, že v prípade sťažností občanov sa všetky ďalšie
akcie zrušia.
K bodu 8:
Pani starostka predložila žiadosť Miroslava Gašpara, Nový dvor 778, Zvolenská slatina, ktorý
požiadal o splátkový kalendár za komunálny odpad, nakoľko viac rokov neplatil. O dom prišli
exekúciou, sú len nájomníkmi. Sú nezamestnaní, jeho družka robí na verejnoprospešných
prácach v obci. Chcú požiadať o príspevok na bývanie, preto potrebujú schváliť splátkový
kalendár. Dlh za KO od 2007 do 2012 je 595,06 €. Splátkový kalendár je na 6 mesiacov,
počnúc júlom 2013 do decembra 2013 po 100 €.
K bodu 9:
Pani starostka doplnila bod rokovania schválenie členstva v Slovenskom centre obstarávania.
Vysvetlila, že Zákon 25/2006 o verejnom obstarávaní určuje povinnosti, ktoré musí verejný
obstarávateľ (obec) dodržať aj pri výbere dodávateľov energií, tovarov, služieb. Zapojením sa do
spoločného nákupu získa obec záruku, že jej postup výberu dodávateľa je v súlade s uvedeným
zákonom a je maximálne transparentný.

Slovenské centrum obstarávania – združenia nákupcov a verejných obstarávateľov dalo návrh na
zapojenie sa obcí do spoločného nákupu energií. Členstvo v združení je bezplatné, obci neplynú
zatiaľ žiadne povinnosti, výhodou sú znížené poplatky za verejné obstarávanie.

K bodu 10:
Diskusia
1. Starostka obce verejne poďakovala všetkým organizátorom podujatí v obci, ako bola
Prehliadka účinkujúcich a koncert víťazov Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha, Deň detí,
Slatinský jarmok, Stretnutie rodákov. Ohlasy na jednotlivé akcie boli priaznivé. Vďaka patrí
poslancom, členom komisií, všetkým klubom a organizáciám, zamestnancom úradu.
Financovanie jednotlivých akcií: Slatinský jarmok – sponzorské príspevky a 1000 € MK SR,
odmeny účinkujúcim, za fotografie, DVD, ozvučenie, cestovné, stravné a ubytovanie hosti.
Prehliadka účinkujúcich na súťaži predníkov o cenu R. Oláha – dotáciu 1000 € nám poskytol
BBSK, ostatné náklady z rozpočtu obce, Deň detí obec financovala celý, Stretnutie rodákov –
časť príspevok rodákov, ostatné z rozpočtu obce.
2. J. Pavlík poďakoval poslancom, že sa dala mimoriadna dotácia na opravu strechy na
strelnici. Už je opravená. Môže za symbolickú cenu ponúknuť krytinu onduline, z ktorej
menšie kusy sa ešte dajú využiť. Požiadal o informáciu, čo je s kanalizáciou na Malej strane,
Prefektuške, v Orságovom, či sa budú opravovať zastávky, chodník pri ECAV kostole, ako sa
pokračuje s výstavbou galérie J. Kulicha a čo obec podnikne proti zgrupovaniu rómov hlavne
za Jednotou, pri garážach na Komenského ulici.
Pani starostka na vznesené dotazy hneď odpovedala. Odkanalizovanie zostávajúcich častí je
zahrnuté v projekte, ktorý podávame spolu s Očovou cez Mikroregión Hučava –Zvolensko.
Zatiaľ dva roky nebola vyhlásená výzva pre obce, len mestá. Máme spracovanú projektovú
dokumentáciu, verejné obstarávanie, čakáme na výzvu. Kanalizácia na Školskej ulici nie je
upchatá, problémové miesta sú na križovatke na hlavnej ulici, kde nie je možné rozkopať
štátnu cestu I. tr. Zastávky v rámci programu Revitalizácia sídiel sa majú opraviť, ak prejde
projekt. V rámci zdravotníctva sa zmodernizujú ambulancie lekárov a rozšíri sa ešte
o ambulanciu zubného lekára. Na stavbe galérie J.Kulicha sa začína pracovať, mení sa
projektová dokumentácia, vypustili niektoré detaily hlavne z nádvoria – spevnené plochy,
pódium, šikmé steny. Pán Kulich ml. sľúbil, že do roka bude kolaudácia galérie.
Obecná hliadka chodí po dedine, ale nevie ako zamedziť zgrupovaniu rómov, lebo ak ich
vyženú z jedného verejného priestranstva, presunú sa na iné.
J. Nagy potvrdil, že hliadka chodí po niektorých častiach obce a neprispôsobilých občanov
vyháňa.
M. Huliaková sa opýtala, či Jednota nemá vonku kameru a či by nebolo dobre areál oplotiť,
aby tam nechodili nepovolaní ľudia.
A. Kubovská doplnila, že deti a mládež /prevažne rómskeho pôvodu/ sa schádzajú často v
popoludňajších hodinách na detskom ihrisku, pred vchodom pri pošte, kde sa správajú
hlučne, častokrát agresívne s používaním vulgarizmov. Ihrisko slúži pre rodičov s malými
deťmi, za týmto účelom sme ho od HZDS dostali. Taktiež sa zgrupujú pri garážach, kde
popíjajú a potom tomu zodpovedá aj ich správanie.
3. J. Beňo potvrdil, že problém má aj Urbariát v rómskej osade, kde im pribudli dve bunky,
museli rýchlo zakročiť, aby ich PURSTAV ihneď odviezol.
Pani starostka potvrdila, že si dali doviesť bunky a teraz obviňujú, že im boli bunky
odstránené a z tohto dôvodu im vezmú deti do ústavu, pretože nemajú pre ne vhodné
podmienky na bývanie. Nachádza sa tam rodina Kubovská v maringotke, ktorá nemá u nás
trvalý ani prechodný pobyt a ich 16 ročná dcéra má už dve deti a syn o niečo starší jedno
dieťa.
4. M. Kučera doplnil v návrhu na uznesenie č.207 aj mesiac jún a v uznesení č. 208 opravil
počet splátok na 6.

K bodu 11:
Predseda návrhovej komisie predložil na schválenie jednotlivé uznesenia a poslanci hlasovali
nasledovne:
- uzn. č. 203/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 204/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 205/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 206/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 207/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 208/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 209/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
K bodu 12:
Na záver pani starostka poďakovala poslancom i občanom za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Anna Balková
Ing. Anna Pavlendová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
Ján Beňo
zástupca starostky

Mgr. Mária Huliaková
overovateľ

Mgr. Alena Kubovská
overovateľ

