Zápisnica č. 5 /2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.08.2011 v zasadačke kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomní sú všetci poslanci
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Monitorovacia spáva finančného a programového rozpočtu k 30.6.2011
4. VZN č. 2 – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
5. Plán obnovy verejnej kanalizácie pre obdobie rokov 2015-2024
6. Projekt Európska Slatina
7. Zásady hospodárenia s majetkom obce
8. Ţiadosť o odkúpenie obecného majetku - verejného priestranstva
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenia
11. Záver

K bodu 1:
Starostka obce otvorila riadne rokovanie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
poslancov i občanov. Predloţila program rokovania. Keďţe neboli pozmeňujúce návrhy, dala
ho schváliť. Zasadanie OZ sa riadilo týmto programom.
Do návrhovej komisie boli zvolení:. Ján Račko, Elena Bartková, Alena Kubovská
Za overovateľov zápisnice: Ján Brodianký, Mária Huliaková
K bodu 2:
Prednostka urobila kontrolu plnenia uznesenia. Konštatovala, ţe jednotlivé uznesenia sú
splnené. Podala správu o činnosti poslancov z pracovnej porady.
K bodu 3:
Ekonómka obce predloţila rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2011. Prešla príjmy
a výdavky po jednotlivých poloţiek.
Monitorovacia správa k 30.06.2011 finančného a programového plnenia rozpočtu je
zverejnená na webovej stránke obce.
Monitorovacia správa a hospodárenie obce bolo prerokované na finančnej komisii.
K bodu 4:
Starostka obce predloţila návrh VZN č. 2 – o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia. Nakoľko došlo k zmene legislatívy, upravovali sa limity na nákup
potravín v školskej jedálni, čo má vplyv na príplatok za stravu.
Zápis z vyhodnotenia pripomienok predloţil predseda komisie M. Kučera ( tvorí prílohu
zápisnice)
K bodu 5:
Pani starostka predloţila Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci pre obdobie rokov 2015 aţ
2024 podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zák. č.

394/2009 Z.z. a Vyhlášky MŢP SR č. 262/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovuje obsah plánu
obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní.
Plán vypracoval Ing. Peter Štefánik – odborne spôsobilá osoba pre správu našej ČOV a VK –
firma WASPE s.r.o., Banská Bystrica. Zákon ukladá povinnosť obce mať schválený takýto
plán obnovy verejnej kanalizácie.
K bodu 6:
Pani starostka oboznámila s projektom Európska Slatina.
25.06.2011 bol oficiálne zahájený medzinárodný projekt „Európska Slatina“. Bliţšie
informácie o projekte sú na www.euroslatina.eu.
Projekt zahajuje spoluprácu Slatín z ČR, SK, z Bulharska a časom sa majú pripojiť obce ,
ktoré majú v názve Slatina zo Slovinska, Chorvátska, Macedónie, Bosny a Hercegoviny,
Rumunska, Ukrajiny, Grécka, Srbska, Moldavska..
Účasť v projekte je zdarma. Cieľom je usporadúvať rôzne dostupné spoločné aktivity.
Je potrebné prejednať a podpísať Deklaráciu o spolupráci ( tvorí prílohu zápisnice).
K bodu 7:
Starostka obce predloţila poslancom prepracované Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Podnetom bola ţiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ T. Vansovej – súhlas na prenájom nebytových
priestorov – telocvične, učební. Pani riaditeľka poţiadala o súhlas, aby v čase po vyučovaní
a mimoškolskej činnosti mohla prenajímať nebytové priestory – telocvičňu a učebne
nachádzajúce sa v budove ZŠ na ul. T. Vansovej 353/3. Aby sa kaţdá zmluva neschvaľovala
na OZ samostatne. V Zásadách sú rozpracované podmienky hospodárenia s majetkom obce.
K bodu 8:
Pani starostka oboznámila prítomných so ţiadosťou G-Geta s.r.o. – Erik Mudrák o odkúpenie
pozemku KN-C p.č. 2019/4 zastavané plochy a nádvoria ( verejné priestranstvo vedľa
chodníka pri hlavnej ceste pred budovou na SNP 365/29. Danú ţiadosť prerokovala komisia
finančná a po zváţení všetkých okolností dala záporné stanovisko. Nedoporučila predať
pozemok, nakoľko tadiaľ vedú inţinierske siete a v budúcnosti by obec mohla mať pri
výmene káblov resp. potrubia problémy, lebo pri výstavbe siete išli cez obecný majetok
a predajom by sa jednalo uţ o súkromný pozemok. Poslanci zdieľajú návrh finančnej
komisie.
K bodu 9: Diskusia
Pani starostka pozvala všetkých prítomných na Slatinské halušky, ktoré sa budú konať
27.08.2011 so začiatkom o10,00 hod. v záhrade Penziónu Zlatý dukát a na oslavy 67.výročia
SNP, ktoré budú 28.08.2011.
Informovala, ţe je podpísaná zmluva na kamerový systém v hodnote 6250 €, z toho dotácia
je 5000 € a 20 % spoluúčasť obce. Po prerokovaní s poslancami kamery majú byť umiestnené
na ihrisku, na budove ZŠ, na Dome smútku, kultúrnom dome a pred Obecným úradom. Tieţ
je podpísaná zmluva s Enviro fondom na dotáciu na prídavné zariadenia k traktoru –
mulčovač, veľkoobjemové kontajnery a podvozok na kontajnery. Dotácia je vo výške 60000 €
a vlastné zdroje 3400 €. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal zariadenia dodať do konca
novembra.
Ján Račko sa opýtal, či tieto zariadenia budú dodané do konca tohto kalendárneho roka.
Starostka obce potvrdila dotaz a dodala, ţe je problém so skladovaním, preto jednala
o prenájme priestorov s Energoagro a tieto stroje budú uloţené v garáţach na druţstve.
Martin Hronec sa informoval, či kamery budú len na záznam, alebo sledované stále.

Starostka potvrdila, ţe na záznam, lebo si nemôţe dovoliť platiť ľudí, ktorí by sledovali len
kamery.
Pani Mahútová Mária sa informovala o verejnej kanalizácii na Malej strane.
Starostka informovala, ţe je daná ţiadosť o NFP , projekt je spracovaný spolu s Očovou.
Ján Beňo doplnil, ţe ak teraz projekt neprejde, bolo by dobre, keby obec sama poţiada o NFP
cez Enviro fond.
Pani starostka ďalej informovala, ţe sa robí projekt na výmenu pecí v ZŠ, ale zatiaľ ho
projektant nedodal, tieţ vstúpila do rokovania s p. Ing. Vojtekovou ohľadom zamerania
komunikácií a inţinierskych sietí pod pripravovanú IBV v lokalite Očovská cesta – Kráľová.
Tieţ sa z časti odvodnil kultúrny dom.
Ján Račko dal dotaz, ako pracujú naši pracovníci na realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami, na akú dobu je uzavretá s nimi dohoda a či by nemohli pracovať aj v zimných
mesiacoch.
Starostka obce odpovedala, ţe dohoda je uzavretá s ÚPSVAR Zvolen na 6 mesiacov,
pochválila pracovníkov, ţe prácu robia k spokojnosti a ak bude moţnosť uzavrieť dohodu na
budúci rok, tak ju uzavrie, ale minimálne 3 mesiace musia byť pracovníci evidovaní na
UPSVAR.
Vladimír Bahýl vysvetlil, ţe kedysi za starostu J. Mudráka poslanci vyčistili celý Mlynský
náhon, ale tie časy sú preč. Bolo by potrebné prehĺbiť potok, odraziť vodu do sebechovského
potoka (Slatinský potok), aby netiekla poza humná.
Jozef Pavlík podotkol, ţe je dôleţité vyčistiť kanál cez obec, ktorý je prekrytý. Lebo keď
prídu prívalové daţde, opäť nás bude topiť. Tieţ by sa mala dať kamera na strelnicu, lebo
mládeţ tam robí v nočných hodinách neporiadok. Ako príklad uviedol, ţe svietili pod
prístreškom sviečkami, tak nechal zapnuté svetlo, miesto toho, aby ho vypli, odkrútili
ţiarovku.
Pani starostka informovala ţe zadala objednávku na monitorovanie kanálu kamerou, kde sa
ukáţe aká je prietočnosť a ako je zanesený resp. či sa tam nachádzajú iné prekáţky .
Alena Kubovská sa informovala, prečo sa skôr neodvodnil kultúrny dom a potom sa robila
rekonštrukcia sociálneho zariadenia. Tieţ občania sa pýtali na verejné osvetlenie, problémy sú
na Hviezdoslavovej ulici, SNP.
Ján Beňo vysvetlil, ţe rekonštrukcia sociálnych zariadení sa robila cez eurofondy, kde bola
výzva a obec cez MAS Podpoľanie podala ţiadosť. Po podpísaní zmluvy bol daný termín
dokedy sa rekonštrukcia má zrealizovať. Výzva presne určovala, čo môţe byť v projekte.
Odvodnenie nemohlo byť zahrnuté v projekte, preto sa robilo na náklady obce z vlastného
rozpočtu postupne.
Pani starostka odpovedala na dotaz pani poslankyne Kubovskej, ţe nie je moţné ihneď
vymeniť ţiarovku ako odíde, lebo obec platí nemalú sumu firme za pouţitie plošiny a práce.
Za ţiarovky neplatíme, sú v záručnej lehote.
Ján Račko sa opýtal ako pokračuje galéria J. Kulicha.
Ján Beňo informoval, informoval, ţe bol na spoločnom jednaní so synom p.J. Kulicha, do
roka chce začať stavať, zatiaľ vybavuje projekt.
K bodu 10:
Predseda návrhovej komisie Ján Račko predloţil návrh uznesení.
Poslanci hlasovali nasledovne:
č. 54 – prijaté: za hlasovali – Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Mária Huliaková, Ján
Brodiansky, Ján Beňo, Marián Kučera, Ján Račko, Alena
Kubovská, Michaela Svoreňová
č. 55 – prijaté: za hlasovali – – Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Mária Huliaková, Ján

Brodiansky, Ján Beňo, Marián Kučera, Ján Račko, Alena
Kubovská, Michaela. Svoreňová
č. 56 – prijaté: za hlasovali – – Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Mária Huliaková, Ján
Brodiansky, Ján Beňo, Marián Kučera, Ján Račko, Alena
Kubovská, Michaela Svoreňová
č. 57 – prijaté: za hlasovali – – Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Mária Huliaková, Ján
Brodiansky, Ján Beňo, Marián Kučera, Ján Račko, Alena
Kubovská, Michaela Svoreňová
č. 58 – prijaté: za hlasovali – Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Mária Huliaková, Ján
Brodiansky, Ján Beňo, Marián Kučera, Ján Račko, Alena
Kubovská, Michaela Svoreňová

K bodu 11:
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Anna Balková

Ing. Anna Pavlendová
prednostka OcÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostu

Ján Brodianký,
overovateľ

Mária Huliaková
overovateľ

