Zápisnica č. 9/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28. 09. 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. Kanalizácia a ČOV – prevody obecného majetku.
4. Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici Mierová.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zvolenská Slatina k dodržaniu podmienok na
prijatie návratnej finančnej výpomoci v roku 2020.
6. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (uznesenie
vlády SR č. 494 zo dňa 12.8.2020).
7. Rozpočtové opatrenie č. 3.
8. Oznámenie o ukončení prevádzky.
9. Investičné zámery obce.
10. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zaradenie nových členov a dodatok č. 2
k zriaďovacej listine.
11. Diskusia.
12. Návrh uznesení.
13. Záver.
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí OZ. Ospravedlnila poslancov A. Kubovskú,
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 Elena Bartková za členov návrhovej komisie Ivan Fiľo a Martina Libiaková.
Za overovateľov zápisnice: Jakub Havlík a Matej Fekiač.
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, ktoré sa
konali 17. 8. a 21. 9. Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3: Kanalizácia a ČOV – prevody obecného majetku.
Pani starostka vysvetlila, že v súvislosti s budovaním kanalizácie v obci a v súvislosti s už
uzatvorenou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve z roku 2015 dôjde k uzatvoreniu zmlúv
a prevodu majetku obce. Vzhľadom na to, že práce na kanalizácii sú ukončené, ako nám
vyplýva zo zmluvy, je potrebné uzavrieť nasledovné zmluvy zo StVS a.s. Banská Bystrica:
- Kúpnu zmluvu na nehnuteľný majetok, ktorý predstavuje 5 580 m kanalizačnej siete.
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Kúpnu zmluvu na hnuteľný majetok – ČOV a pozemok, na ktorom je postavená.
Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce a cez
ktoré ide kanalizačná sieť. Ide o bezodplatné bremeno, časovo neobmedzené.
Zámery boli zverejnené v lehote zákona.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že StVS, a.s. realizuje rozšírenie
kanalizačnej siete a rozširuje kapacitu ČOV v súlade s projektovou dokumentáciou
na vlastné náklady.
K bodu 4: Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici Mierová
Na základe žiadosti vlastníkov sa vedenie obce rozhodlo o kúpu nehnuteľnosti. Pozemok je
v súkromnom vlastníctve. Vlastníci pozemku navrhli cenu dohodou 10 Eur za m2. Na základe
vypracovaného geometrického plánu ide o 540 m2. Za predmetný pozemok to bude 5 400
Eur. Zámer je zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce.
Dôvodom obstarania majetku do majetku obce je, že na pozemku sa nachádza už existujúca
miestna komunikácia.
K bodu 5: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zvolenská Slatina k dodržaniu
podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci v roku 2020.
Pani starostka vyzvala a dala slovo hlavnej kontrolórke, aby podala informácie k stanovisku
pre prijatie finančnej návratnej výpomoci.
Hlavná kontrolórka predložila v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy obecnému zastupiteľstvu stanovisko k dodržaniu
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania - prijatie návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív (uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 12.8.2020).
Návratná finančná výpomoc bude použitá na dofinancovanie výkonu samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť
do 31. decembra 2020.
Suma, o ktorú môže požiadať obec Zvolenská Slatina podľa rozpisu, ktorý zverejnilo MF SR
59 641 Eur.
Na základe vyhodnotených kritérií a na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania skonštatovala, že obec Zvolenská Slatina spĺňa obidve
podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci štátu v zmysle uznesenia vlády č. 494
zo dňa 12.8.2020 za účelom kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020.
K bodu 6: Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
(uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 12.8.2020).
Pani starostka skonštatovala, že poslanci sa na pracovnej porade rozhodli, že požiadame
o tento bezúročný úver. Do 31.10. je potrebné podať žiadosť v prípade, ak to dnes poslanci
schvália.
Finančné prostriedky sa začnú splácať až od roku 2024. Prijatá suma sa musí vyčerpať
do konca roka 2020.
K bodu 7: Rozpočtové oparenie č. 3
Pani starostka dala slovo hlavnej kontrolórke.
Rozpočtové opatrenie bude predstavovať upravený rozpočet na strane príjmov – pred
zmenou k 30.06. 2 996 941 a k 30.09. po zmene 3 096 716 eur.
Z toho najvýznamnejšia časť predstavuje úprava bežných príjmov ZS s MŠ a to z dôvodu
prijatia – dotácie, dotácia na asistenta učiteľa, dotácia z ÚPSVaR na dofinancovanie miezd.
Tieto dotácie sú premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu. Upravený rozpočet k 30.06.
2 735 207 Eur a k 30. 09. 2 835 460 Eur.
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K bodu 8: Oznámenie o ukončení prevádzky
Pani starostka vysvetlila, že je povinnosť podania oznámenia v prípade ukončenia prevádzky
na území obce a vzatia na vedomie OZ. DC Cafee ukončuje prevádzku k 30.06. 2020.
Zároveň bolo potrebné aj ukončenie nájomnej zmluvy na letnú terasu.
Uvedené bude vzaté na vedomie na dnešnom rokovaní.
K bodu 9: Investičné zámery obce
Pani starostka ozrejmila skutočnosť, že chceme zrealizovať pár zámerov v obci. Kvôli
výpadku daní spôsobených situáciou koronavírusu sme prijali uznesenie na
predchádzajúcom zasadnutí OZ a nepúšťali sme sa do ďalších investícií. Najhorší výpadok
bol v máji. Ale teraz je situácia lepšia. Vedenie obce sa rozhodlo, že začneme so stavebnými
prácami na rekonštrukcii domu smútku. Obec už má vysúťaženého zhotoviteľa a podpísanú
zmluvu o dielo.
Pani starostka zároveň podala informáciu, že máme nevyčerpané prostriedky zo stavby
chodníka na T. Vansovej, z ktorých presunieme 6 000 Eur na prípravné práce na
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na ceste III/2444 na ulici
Očovská cesta. Z časti je vybudovaný, ale vďaka JPU, ktoré sa v júli podarilo úspešne
ukončiť, sa pozemky majetkovo vysporiadali a už prebehol aj vklad na katastrálnom úrade,
čiže pozemky popri ceste sú už vo vlastníctve obce.
Pani starostka skonštatovala, že tieto dve investičné akcie by sme chceli do konca roka
začať. Dom smútku, kde predpokladaná hodnota je cca 60 000 eur. Asi 40 000 Eur by sme
mali získať z cudzích zdrojov, z MAS Podpoľanie cez Program rozvoja vidieka 2014-2020.
Doposiaľ s PPA nemáme uzatvorenú zmluvu, ale s poslancami sme sa rozhodli, že aj
napriek tomu začneme so stavebnými prácami. Ide o oprávnené výdaje. Po získaní NFP
budú tieto zaradené naspať do rozpočtu obce.
K bodu 10: Dobrovoľný hasičský zbor obce – zaradenie nových členov a dodatok č. 2
k zriaďovacej listine.
Pani starostka vyjadrila pochvalu, že ďalší hasiči z DHZO si urobili odbornú spôsobilosť. Po
schválení OZ môžeme k 21 členom zaradiť ďalších 6 s odbornou spôsobilosťou.
Bude vypracovaný dodatok č. 2 k zriaďovacej listine, v ktorej sa uvádza počet členov,
a veliteľov. Dodatok č. 2 k zriaďovateľskej listine bude predmetom schvaľovania na dnešnom
OZ.
K bodu 11: Diskusia.
Pani starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Ako prvých požiadala
poslancov, či majú záujem prihlásiť sa do diskusie.
Poslankyňa Libiaková sa zapojila so slovami, že hovorí ako „obyvateľka obce“, že by
chcela poďakovať za zrealizované práce na ulici T. Vansovej. Ulica je krásna a bezpečná, je
tam konečne po rokoch chodník, kadiaľ denne prechádza ona i ďalší obyvatelia a rozhodne
sa cítia bezpečnejšie. Vyjadrila poďakovanie vedeniu obce za zrealizovanú stavebnú akciu.
Pani starostka tiež poďakovala za spätnú väzbu. V tejto súvislosti sa vyjadrila, že by
vedenie obce chcelo takto urobiť aj chodník na ul. Očovská cesta, keďže tieto dve cesty sú
najfrekventovanejšie. Žiaľ, nie sú výzvy na chodníky ani cesty, všetky takéto investície musí
obec riešiť z vlastných zdrojov.
Ďalej pani starostka do diskusie vyzvala občanov prítomných na OZ.
p. Koštialik vystúpil obyvateľ z časti Boroviny – Krvavník. Mal jednu otázku, jednoduchú
a krátku, ale vyjadril sa, že vzhľadom k tomu, že sú tu noví poslanci, ktorí nepoznajú
situáciu, chce opäť vysvetliť problém, kvôli čomu sú tu. Situáciu chcel znovu ozrejmiť aj
z dôvodu, že obec chystá zmeny a doplnky územného plánu a on dal v lehote pripomienku
a návrh na zmenu, ktorá sa týka cesty do časti Boroviny-Krvavník
Predložil mapku cesty v časti obci, ktorú využívajú. Stav osád bol v minulosti taký, že
Boroviny a Krvavník boli samostatné osady, každá mala samostatnú cestu. Do Borovín
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viedla cesta, ktorá sa využíva aj teraz. Do Krvavníka viedla cesta popri židovskom cintoríne,
popri Slatine, a potom po pozemku, ktorý má teraz p. Ggolian a až po Korčín.
Do Krvavníka bola cesta štátna, v majetku SR. Stále aj ostala štátna, v majetku SR je aj
teraz. Je zakreslená v ÚPN obce. Niekedy v 70 rokoch sa urobila úprava, kde táto cesta na
Krvavník sa prestala využívať. Časť cesty, ktorá viedla do Borovín sa urobila riadne,
asfaltovovou cestou (červenou na mapke, ktorú predložil poslancom OZ) a viedla až
k rodinným domom p. Pavlendu a Urbana. Na ceste boli dve lampy verejného osvetlenia.
Nevie, kto bol investorom, ale pod štátnym dohľadom sa zmenilo trasovanie do osady
Krvavník. K ich domom sa začala používať cesta poľná. Vyjadril sa, že sa urobila cesta len
do bodu A, nie však do bodu B a C. Pozemky sa nevykúpili. Teraz to zostalo v stave, že
niekde cesty sú, len nie sú vysporiadané.
Nechce teraz riešiť cesty ani vysporiadanie vlastníkov. Chce teraz riešiť to, že obec začala
zbierať pripomienky k ÚPN. Listom obec požiadal, aby sa zosúladil ÚPN so skutočnosťou,
ktorá je 40, 50 ročná. V ÚPN je odbočka k domom po poľnej ceste. ÚPN počíta s napojením
všetkých domov v Krvavníku na infraštruktúru. Len v jednej časti, kde je 5 domov, sa
nezhoduje ÚPN s reálnym stavom, kadiaľ tá cesta teraz vedie. Chceli by požiadať teraz, keď
sa chystajú zmeny a doplnky UPN, aby sa stav UPN zosúladil so skutočným stavom. Aby
ÚPN korešpondoval so skutočnosťou. ÚPN počíta s odbočením, ktoré je technicky náročné.
Zároveň požiadal o informáciu, aké je stanovisko poslancov k jeho žiadosti o zmenu ÚPN.
Pani starostka vysvetlila, že na spracovávaní došlých pripomienok pracovala p. Ing.
Tisončíková v rámci prípravných prác. Tieto boli zosumarizované do tabuľky, ktorá tvorila
podklad pre výzvu na obstarávateľa územného plánu. Obstarávateľ bol už vysúťažený,
v týchto dňoch bude uzatvorená mandátna zmluva s p. Ing. arch. Adamczákom. Takže zatiaľ
sme realizovali len prípravné práce, ktoré predchádzajú príprave ÚPN k zmenám
a doplnkom, aby sme vedeli, kvôli čomu chceme UPN otvárať a zároveň bude treba
zapracovať všetky legislatívne zmeny, vyjadrenia dotknutých orgánov.
Pani starostka zdôraznila, že všetky pripomienky k ÚPN boli prerokované na PPP ako aj
v Komisii výstavby a ŽP. Najviac pripomienok sa týkalo častí obce, ktoré občania chcú
zaradiť ako lokality pod IBV. Pani starostka na dotaz p. Koštialika, aké je stanovisko
poslancov k jeho žiadosti odpovedala, že sa poslanci vyjadrili, že súčasný UPN v tejto časti
zatiaľ nenavrhujú meniť. Pre upresnenie uviedla, že do roku 1991 všetky komunikácie
spravovala Správa ciest Krupina. Až po tomto roku prešli miestne komunikácie pod správu
obciam. V rámci vtedajšieho passportu komunikácií aj protokolu, ktorým nám cesty prešli
do správy bola cesta do Borovín-Krvavníka zadefinovaná podľa čísiel parciel len po rodinné
domy Urbanovcov a Pavlendovcov. Žiadna ďalšia cesta smerom k ich rodinným domom
v tomto čase neexistovala. Možno aj preto tvorcovia územného plánu v rokoch 2007-2010
navrhli v UP pokračovanie tejto cesty od Pavlendovcov k ostatným rodinným domom.
p. Koštialik dodal, že v roku 2007 sa vrátil do domu, do Zvolenskej Slatiny a cesta už bola
vychodená. Berie na vedomie, že k domu má vyjazdenú cestu, po ktorej chodí. Z obce
Zvolenská Slatina mu neprišlo, že kadiaľ mám chodiť, keďže od Zvolenskej Slatiny cesta
k ich rodinným domom neexistuje.
Starostka vysvetlila, že jediná prístupová cesta k ich domom je len lesná cesta z Vígľaša
a stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu mu bolo vydané len za tej podmienky,
že ako prístupovú komunikáciu bude využívať lesnú cestu z Vígľaša. K stavebnému
povoleniu musel doložiť nájomnú zmluvu s Urbariátom ako právo užívať túto cestu.
Pán Koštialik uznal, že si je toho vedomý, ale stále trvá na tom, že zo Zvolenskej Slatiny
do tejto časti neexistuje žiadna prístupová cesta. Opäť oslovil poslancov s tým, kadiaľ by
mala byť cesta v ÚPN zakreslená, ktorá by sa dala v budúcnosti urobiť z obce.
Pani starostka reagovala s tým, že ÚPN je len plán rozvoja obce, vízia do budúcnosti. To
ešte neznamená, že sa cesta bude reálne budovať. Napríklad máme zrealizované
jednoduché pozemkové úpravy pre IBV na Očovskej ceste, to však neznamená, že tam
takmer 100 rodinných domov bude stáť. Je potrebné budovať infraštruktúru, na tú však obec
nemá finančné prostriedky. A to tu hovoríme o infraštruktúre pre veľký počet rodinných
domov. V ÚPN môže byť cesta navrhnutá, ale jej výstavba záleží od mnohých faktorov,
najmä majetkoprávne vysporiadanie a finančné zdroje.

4

p. Fekiač sa zapojil do diskusie s tým, že spracovateľ bude komunikovať s obcou a overí si
vzťahy v území . Ale dodal, že ÚPN nerieši vlastnícke vzťahy.
p. Koštialik sa pýtal, že či u vedenia obce je snaha, aby sa našlo riešenie do budúcnosti,
najmä či sú ochotní súhlasiť so zmenou trasovania cesty. Dodal, že spracovateľ je síce,
odborník, ale dostane impulz od poslancov.
p. Šulek si nemyslí, že sa v tejto veci nič neurobí. Pamätá si predchádzajúce volebné
obdobie. Prijali sme uznesenie ohľadne miestnej komunikácie, ktorá je teraz vychodená. Boli
oslovení opäť vlastníci, ale ich vyjadrenia boli záporné. Nemali záujem o odpredaj pozemkov
pod MK.
p. Koštialik sa vyjadril, že by nechcel otvárať teraz vysporiadanie pozemkov. Ale z dôvodu,
že sa otvára UPN, by chcel prehodnotiť/zmeniť jej trasu. Chodí sa tadiaľ, kadiaľ to ľuďom
v minulosti asi najviac vyhovovalo. Vyzval poslancov, že pri zmenách a doplnkoch UP je
teraz priestor zreálniť, aby cesta šla po trase, ktorá sa využíva.
Pani starostka sa vyjadrila, že obec ešte nerobila zmeny a doplnky, ale myslí si, že
obstarávateľ pripraví podklady pre spracovateľa, predloží návrhy a spracovávateľ už musí
jednotlivé prípady hodnotiť a posudzovať v teréne. Takže je presvedčená, že je toto otázka
na spracovateľa územného plánu, ktoré trasovanie pre túto cestu by bolo vhodnejšie. Treba
si však uvedomiť, že pri zmene trasovania na iné pozemky súkromných vlastníkov
na verejné prerokovanie prídu vlastníci, lebo to bude zásah do ich pozemkov a možno
nebudú súhlasiť s touto zmenou. Odporúča v každom prípade nechať na spracovateľa, ktorý
to reálne v teréne vyhodnotí a posúdi.
p. Lupták súhlasí, aby to riešil spracovateľ. Avšak bolo tu povedané, že poslanci
neuvažovali o zmene trasy tejto cesty. Ak to bude takto predložené spracovateľovi, postaví
sa k tomu zamietavo. To čo je teraz v UP zakreslené, nie je zrealizovateľné, ľahšie to bude
po ceste, ktorá je vyjazdená a používaná. Tiež je za to, nech posúdi spracovateľ, ale určite
záleží od poslancov a vedenia obce.
p. Koštialik ešte dodal, že ide o 6 domov, ku ktorým, keď zaprší, neprejde sanitka, hasiči.
Obyčajným osobným autom je problém sa sem od Vígľaša dostať, keď zaprší. Cestu
spravujú lesy. Nikto ju poriadne neudržiava.
Pani starostka túto tému uzavrela s tým, že sa obstarávateľovi predložia obdive varianty,
aby on posúdil, ktorá je z hľadiska technického riešenia výhodnejšia.
p. Lupták pripomenul realizáciu verejného osvetlenie križovatky v Borovinách. Jedno svetlo
by možno bolo zrealizovateľné. Na prechádzajúcom OZ sa povedalo, že sa stretnú na mieste
v Borovinách a navrhnú riešenie. Tak sa pripomenul, ak je to možné, že by to bolo vhodné
zrealizovať.
p. starostka informovala, že stretnutie na mieste sa zrealizovalo, k ponuke firmy ELTODO
predložil ponuku aj zástupca firmy, ktorú navrhli obyvatelia na rokovaní OZ. Obidve cenové
ponuky, však riešia osvetlenie osadením nového stožiaru (stĺpa) s výložníkom
a príslušenstvom, cena bola približne rovnaká, cca 3 000 Eur. Obec podala žiadosť na SPF
v rámci delimitácie o prevod pozemku pod cestou do Borovín spolu s ochranným pásmom
do svojho vlastníctva. Až po prevode vlastníctva by sme mohli osadiť nový stĺp. Kým je
pozemok vo vlastníctve SPF, vybaviť súhlas alebo nájomnú zmluvu by bolo zdĺhavé.
Poslanci sa rozhodli, že počkáme na vysporiadanie pozemkov a potom budeme realizovať
osvetlenie.
p. Lupták sa ďalej do diskusie zapojil s témou organizácie Vianočnej dediny. Sú pripravení
na to, že bude, hoci z hľadiska pandémie nevieme, či sa to bude môcť organizovať. Ale
zatiaľ sme v tom, že áno. Spýtal sa, či obec vie finančne prispieť. Vlani skončili v mínuse,
(cca 200-300 eur). Či sa vie obec zapojiť, keď nie aj tak to budú robiť, ak to povolí situácia.
Zapojila sa hlavná kontrolórka, že v prípade zakúpenia hrnčekov, ako spomenul p. Lupták,
(propagačný materiál), ak by sa vystavila faktúra priamo na obec, tak by sa to dalo
zrealizovať.
Pani starostka dodala, že buď cez mimoriadnu žiadosť o dotáciu, alebo obec ako
spoluorganizátor, po vzájomnej dohode môže uhradiť časť nákladov.
Prednostka dodala, že rozposlala email občianskym združeniam, aby do konca októbra
podali žiadosť o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021. A že by bolo vhodné v ich prípade aj
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priamo na túto akciu požiadať o finančné prostriedky a po schválení poslancami OZ to bude
zapracované do účelu použitia finančných prostriedkov v zmluve.
doc. Kučera sa zaujímal, že či už prebehli a ukončili sa JPÚ na IBV Očovská cesta.
A zároveň sa zaujíma o zmeny a doplnky ÚPN. Zároveň sa informoval o pozemok, ktorý je
vo vlastníctve SR a v správe SPF, či aj tento úsek (za záhradami Očovskou cestou) bude
prostredníctvom delimitačného protokolu odovzdaný obci. Na uvedenom pozemku je
položená nová kanalizačná sieť. Zároveň sa opýtal, ako dlho bude prebiehať otváranie ÚPN
do finálnej podoby.
Pani starostka odpovedala, že JPÚ sú už ukončené. Vysvetlila, že delimitačným protokolom
do správy obce môžu byť odovzdané len pozemky, na ktorých už pred rokom 1991 existovali
stavby, ktoré obec už v tom čase užívala alebo spravovala.
Cesta, o ktorej hovorí doc. Kučera sa nedá riešiť delimitačným protokolom. Pani starostka
na otázku, ktorá sa týka doby spracovávania zmien a doplnkov ÚPN odpovedala, že ešte
nerobila zmeny a doplnky ako je vo funkcii a neprejednávala ÚPN, takže nevie odhadnúť ako
dlho to bude trvať. Doposiaľ sme uzavreli prípravné práce. V návrhu mandátnej zmluvy
s obstarávateľom lehota nie je uložená. Dodala, že obstarávateľom pre obec bude Ing. arch.
Marek Adamczák, Banská Bystrica, osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPN.
Kontrolórka obce k veci uviedla, že pri UPN v Sliači to trvalo cca 1,5 roka.
p. Murín sa zapojil do diskusie s otázkou, ako bude na ulici Mierovej riešená dažďová
kanalizácia z novostavieb.
Pani starostka odpovedala, že dažďová voda nemôže ísť do splaškovej kanalizácie.
Dažďové vody mal riešiť projektant v projektovej dokumentácii novostavby, napríklad
zvedením vôd na pozemok, zádržnými nádržami, vsakovacími blokmi a podobne. Čiže už
v stavebnom povolení majú uvedené, ako majú nakladať s dažďovými vodami.
Zároveň pani starostka dodala, že na ulici Školská má STVS, a.s. už hotovú projektovú
dokumentáciu na odčlenenie dažďovej a splaškovej kanalizácie samostatne, nakoľko je tam
zmiešaná kanalizácia v súčasnosti, ktorá je zvedená cez odľahčovacej komory do obecnej
ČOV.
Keďže sa už nikto do diskusie neprihlásil, pani starostka poďakovala prítomným za príspevky
a diskusiu uzavrela.
K bodu 12: Návrh uznesení
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila na hlasovanie uznesenia, počet poslancov 9,
prítomných 7.
-uznesenie č. 166 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 167 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 168 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 169 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 170 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 171 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 172 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 173 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 174 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 175 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 176 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 177 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 178 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 179 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 180 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
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proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
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
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 13: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ing. Ján Šulek
zástupca starostky

Jakub Havlík
overovateľ

Matej Fekiač
overovateľ
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