Zápisnica č. 11/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16. 11. 2020 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 plnenia uznesení.
3. Prevody majetku obce - Kanalizácia a ČOV.
4. Prevod pozemku obce v dlhodobom užívaní fyzickej osoby.
5. Oznámenie o otvorení prevádzky.
6. Diskusia.
7. Návrh uznesení.
8. Záver.

K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí OZ. Ospravedlnila poslancov E. Bartkovú,
a M. Žubritovského. Zároveň vyzvala 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 Ivan Fiľo za členov návrhovej komisie Jakub Havlík a Alena Kubovská
Za overovateľov zápisnice: Mária Huliakovú a Martina Libiaková.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Pani starostka požiadala kontrolórku obce, aby podala informáciu o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 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 tvorí prílohu zápisnice.
Pani starostka poďakovala kontrolórke a vyzvala prednostku, aby podala správu
z uskutočnených pracovných porád. Prednostka podala správu z pracovných porád, konala
sa jedna pracovná porada dňa 12. 10. 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3: Prevody majetku obce - Kanalizácia a ČOV.
Pani starostka informovala o stave prevodu majetku kanalizácie v obci na nového vlastníka.
Je potrebné schváliť posledné dve zmluvy. Ide o kúpnu zmluvu, časť hnuteľného majetku, na
ktorý sme nemali doklady. Časť vybudovanej kanalizácie, na ktorú sme nemali projektovú
dokumentáciu bolo potrebné legalizovať a preto bola vypracovaná pasportizácia.
Prostredníctvom OÚ odborom ŽP bolo vydané stanovisko, že kanalizácia bola vybudovaná
do roku 1976 a obec ju prevádzkovala. Ide o zvyšných 2 971 m, čo bude predmetom kúpnej
zmluvy.
Ďalšia zmluva je zmluva o vecnom bremene, kde ide o pozemky, ktoré sú dotknuté
kanalizáciou a neboli zahrnuté v zmluve o vecnom bremene, ktorá sa už schvaľovala na OZ
v septembri.
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K bodu 4: Prevod pozemku obce v dlhodobom užívaní fyzickej osoby
Pani starostka informovala o žiadosti o odkúpenie časti pozemku pre p. Žubritovského, časť
parcely KN-C parc. č. 2007, ktorá je vo vlastníctve obce. Rodina Žubritovských, ktorí majú
postavený rodinný dom na susediacej parcele KN-C parc. č. 343, dlhodobo užívajú časť
obecnej parcely, ktorú majú oplotenú. Ide o cca 190 m2. Náklady spojené s obstaraním
geometrického plánu a znaleckého posudku znášal žiadateľ.
Zámer predaja obecného majetku bol schválený v júni 2020.
Na základe vypracovaného geometrického plánu ide o 190 m2, pričom cena na základe
Znaleckého posudku č. 141/2020 je vo výške 3 610 Eur. Uvedené bude predmetom
schvaľovania.
K bodu 5 – Oznámenie o otvorení prevádzky
Pani starostka informovala, že každý prevádzkovateľ na území obce je povinný oznámiť
prevádzku a otváracie hodiny. Na obec bolo doručené oznámenie, kde prevádzkovateľ
ZEUS so sídlom v Lučenci otvoril prevádzku na ulici Stred pod názvom „moja Večierka“.
Priestory má v prenájme od súkromnej osoby. Dodržiava VZN č. 1/2019 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb. Nedal však žiadosť o umiestnenie reklamného
bannera na plote pri Kultúrnom dome. Bol vyzvaný, aby reklamu zložil.
K bodu 6: Diskusia
Pani starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Ako prvých požiadala
poslancov, či majú záujem prihlásiť sa do diskusie. Z radov poslancov sa nik nezapojil do
diskusie a tak vyzvala prítomných z radov občanov.
p. Lupták sa zapojil do diskusie. Prišiel poďakovať za osvetlenie križovatky do Borovín. Plní
účel, hoci svietivosť nie je ako na bežnom verejnom osvetlení. Ďakoval zároveň aj za
vyspravenie cesty, podotkol, že to veľmi pomôže pred zimnými mesiacmi. Dodal, že
plánovaná Vianočná dedina nebude zorganizovaná kvôli situácie ohľadne COVID-19.
Pani starostka poďakovala za spätnú väzbu. Vysvetlila, že sme skúsili osadiť lacnejšie
solárne svietidlo, ktoré nemá takú svietivosť ako verejné osvetlenie, avšak ak nebude
postačujúce, obec bude hľadať iné riešenie.
Keďže sa už nikto do diskusie neprihlásil, pani starostka poďakovala prítomným za príspevky
a diskusiu uzavrela.
K bodu 6: Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie uznesenia, počet poslancov 7,
prítomných 7.
-uznesenie č. 181 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 182 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 183 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 184 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 185 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 186 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 187 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
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proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 7: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Ján Šulek
zástupca starostky

Mária Huliaková

Martina Libiaková
overovateľ

overovateľ
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