Zápisnica č.24/2014
zo zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení –
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015
4. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2014, Správa z kontroly
5. OZ Podpoľanie – zaradenie územia do MAS na roky 2014-2020
6. Rozpočtové opatrenie č.2
7. Zriadenie vecného bremena cez Rybný potok
8. Určenie rozsahu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov na funkčné
obdobie 2010-2014
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
K bodu 1:
Pani starostka srdečne privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Predložila program
rokovania. Vyzvala poslancov na doplnenie programu, Nakoľko nikto z poslancov nepodal
pozmeňujúce návrhy, rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo predloženým programom.
Do návrhovej komisie boli zvolení: M. Kučera, M. Huliaková, A. Kubovská
a za overovateľov zápisnice: V. Bahýl, E. Bartková.
K bodu 2:
Prednostka urobila kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. Konštatovala, že
jednotlivé uznesenia sú splnené. Podala správu z pracovnej porady poslancov z 7.05.2014
a 12.06.2014.
K bodu 3:
Pani starostka predložila Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015
vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. POH spracovala ENVIRO CONSULT s.r.o., Banská
Bystrica. Je schválený Okresným úradom vo Zvolene, odbor životného prostredia. Podľa
zákona musí byť schválený aj obecným zastupiteľstvom.
K bodu 4:
Hlavná kontrolórka obce predložila na chválenie Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 a
Správa z kontrolnej činnosti: Správa z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného
nariadenia č. 16/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školských zariadení a na žiaka súkromnej umeleckej školy a centra voľného času so sídlom na
území obce Zvolenská Slatina
Kontrola výdavkov Centra voľného času Heuréka Zvolenská Slatina so zameraním na
efektívnosť a hospodárnosť použitia prostriedkov poskytnutých obcou v roku 2012 na základe
predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2012. Správy tvoria prílohu zápisnice.
K bodu 5:
Pani starostka predložila návrh OZ Podpoľanie, aby územie našej obce bolo zaradené do
Miestnej akčnej skupiny na roky 2014-2020. Sme členmi Podpoľania a cez MAS sme

v kultúrnom dome zrekonštruovali sociálne zariadenia, školiacu resp. výstavnú miestnosť
a postavili multifunkčné ihrisko na školskom dvore.
K bodu 6:
Prednostka predložila návrh zmeny rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č.2. Príjmy sa navýšili
podľa jednotlivých položiek o voľby do EP a prezidenta a finančné prostriedky z UPSVR
a z KŠÚ. Tieto finančné prostriedky sú zapracované aj vo výdavkovej časti. Tento rok sa ide
rekonštruovať Športová ulica z vlastných zdrojov, preto sa navýšila príjmová časť v kapitole
FO a vo výdavkovej kapitálové výdavky. Rozpočtové opatrenie 2 je prílohou zápisnice.
K bodu 7:
Pani starostka predložila na rokovanie žiadosť Ing. Jozefa Dobrotku s manž. o zriadenie
vecného bremena cez Rybný potok na prechod pešo a motorovým vozidlom k rodinnému
domu, ktorý nadobudli kúpou od Ing. Mokrého. Terajší vlastník odkúpil časť parcely medzi
ul. Kráľová a Rybným potokom od ECAV. Aby sa mohol dostať na svoj pozemok žiada
o zriadenie vecného bremena cez Rybný potok, kde súčasne požiadal stavebný úrad
o stavebné povolenia na mostík. Predložil súhlasné vyjadrenie Povodia Hrona na stavbu
vodnej stavby. K rodinnému domu nie je iný prístup, počas výstavby bol povolený cez dvor
pána Svinteka.
K bodu 8:
V zmysle novely zákona je potrebné určiť rozsah úväzku funkcie starostu na nasledujúce
volebné obdobie, teda 2014 -2018. Zmeniť rozsah úväzku je potom možné len na návrh
starostu. Voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov obce by sa mali konať dňa
22.11.2014. Navrhovaný je plný úväzok starostu.
Určenie počtu poslancov – v zákone o voľbách so orgánov samosprávy obcí je podľa
paragrafu 9 určené, že v obci, kde sa má voliť menej ako 12 poslancov môže byť len jeden
volebný obvod. Podľa počtu obyvateľov obce Zvolenská Slatina je možné v obci voliť 7-9
poslancov. V predchádzajúcom volebnom období bolo 9 poslancov, preto návrh v uznesení je
aj teraz 9 poslancov volených v jednom volebnom obvode.
K bodu 9: Diskusia
1. V. Bahýl navrhol, aby v POH bolo zapracované, že s nebezpečným odpadom vyloženým
pred domom môžu manipulovať len oprávnené osoby a nie Rómovia, ktorí ho rozoberajú
a robia bodrel. Ďalej poďakoval hlavnej kontrolórky, že urobila riadnu kontrolu SCVČ
a SZUŠ Heuréka. Myslí si, že rozhadzujú naše peniaze.
Pani starostka na návrh pána poslanca odpovedala, že vo VZN o nakladaní s odpadmi obec
má klauzulu, že s nebezpečným odpadom môže nakladať len oprávnená osoba, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu. Viackrát urobila kontrolu, keď bol zber NO. Ak niekoho z rómov
prichytila, že tento odpad chce zobrať, upozornila ho na porušovanie VZN. Je ešte riešenie
také, že tento odpad sa bude nosiť na určené stanovište, alebo do kontajnera na dvor obecného
úradu.
Pani D. Veselá navrhuje, aby v čase zberu NO boli posilnené hliadky polície. Teraz 23. júna
bol zber NO, nezobrali jej pneumatiky ani televízory, ktoré mala vyložené pred RD. Marius
Pedersen by ich mal prísť zobrať.
Pani starostka sľúbila, že preverí u MP, prečo nevzali odpad. Zároveň sa opýtala, či ich mali
včas vyložené, lebo do tejto ulice idú hneď zrána okolo siedmej a druhýkrát sa nevracajú.
Pani Z. Šovčíková podotkla, že neodvezeného odpadu na Družstevnej ulici je viac.
2. Pán J. Nagy pripomienkoval, že plot od potoka k bytovému domu na Družstevnej ulici sa
zatiaľ neurobil. Ďalej navrhuje dať tabuľu Zákaz vodenia psov na školský dvor

k multifunkčnému ihrisku a doplniť v Prevádzkovom poriadku aj jeho tel. číslo, ako
zastupujúceho správcu.
3. Pani A. Necpálová podala sťažnosť na Obecný úrad, že obec nehospodárne nakladá
s finančnými prostriedkami obce, je nespokojná s vyúčtovaním za prehliadku (revíziu)
elektrických zariadení v rodinnom dome na Maloslatinskej ulici. Dáva podnet na preverenie,
či obec neporušila zákon o verejnom obstarávaní. Uviedla príklad, že revízie v 21 RD na
Maloslatinskej ulici sú cca 5 000 € a na Úhradách 7 RD cca 2000 €.
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že na podnet manželov Gabašovcom robí kontrolu
komplexne, snaží sa zistiť aktuálnu cenu za vykonanie revízie. Požiadala odborne spôsobilé
osoby na vypracovanie ponuky resp. nacenenie revízie bleskozvodov, lebo tie sú teraz
aktuálne a chce porovnať s firmou JELL, ktorá nám robila revízie.
Pani starostka vysvetlila, že firma JELL robí revízie pre obec 15 – 20 rokov, čiže aj
predchádzajúce volebné obdobia. Podľa smernice obce o verejnom obstarávaní robí prieskum
trhu, ktorí je zdokumentovaný a zaevidovaný v spise. Občanom z Maloslatinskej ulice, ktorí
podali podnet k vyúčtovaniu, odpovedala listom, kde im vysvetlila jednotlivé položky. Napr.
v položke revízie – 247,51 € je zahrnutá revízia el. zariadení 212 € a 34,51 € protipožiarna
revízia. Obec ako vlastník nehnuteľností revízie musí robiť ako jej ukladá zákon, čo však sa
netýka súkromných vlastníkov.
A. Necpálová podotkla, že obec si tiež nemôže s bytmi robiť čo chce.
Pani starostka na to odpovedala, že obec si nerobí čo chce, ale čo musí.
M. Kučera dodal, že si ponuku prepočítal a cena za revízie firmy JELL sa mu nezdá až taká
vysoká, nakoľko obci poskytuje 30 % zľavu.
J. Račko dodal, že sa prešetrí cena revízií.
4. Pán J. Šovčík reagoval na odpoveď obecného úradu, kde dal žiadosť o začlenenie záhrad na
Družstevnej ulici do územného plánu. Občania majú zámysel skultúrniť zadnú časť ulice
Družstevnej, nakoľko sa za záhradami zgrupujú Rómovia. Nespokojnosť vyjadril, že mu
odpoveď bola doručená „len“ pracovníčkou obecného úradu a len jemu, lebo na žiadosti boli
podpísaní aj ďalší občania z Družstevnej ulice, za ktorých podával on žiadosť. Zdôraznil, že
to nebola petičná listina, ale žiadosť.
Pani starostka odpovedala, že keď sa podáva spoločná žiadosť odpovedá sa žiadateľovi, ktorí
ju podal a nie všetkým podpísaným. Preto odpoveď zaslala p. Šovčíkovi, ktorého manželka
žiadosť osobne doručila na obecný úrad. K odpovedi uviedla, že záhrady sú v zastavanej časti
v intraviláne obce, preto nie je potrebné robiť doplnok k územnému plánu. Stavať sa tam
môže. Je potrebné dať spracovať plán zóny s inžinierskymi sieťami, miestnou komunikáciou.
Obec na vybudovanie cesty a inžinierskych sietí financie nemá.
Pán Šovčík sa opýtal, v ktorej lokalite je spracovaná zóna s inžinierskymi sieťami.
Pani starostka odpovedala a J. Račko potvrdil, že obec dala spracovať plán zóny v lokalite
Očovská cesta – Kráľová a v Borovinách si vlastníci pozemkov pod IBV vykúpili pozemok aj
pod cestu a elektrinu dali urobiť na vlastné náklady.
J. Račko dodal, že pozemky pod cestu za Družstevnou ulicou by obec musela odkúpiť od
súkromných osôb, ktorí nemusia odpredať.
Pani Z. Šovčíková zdôraznila, že to bola žiadosť a nie petícia.
Pani starostka odpovedala, že odpoveď pošle všetkým podpísaným občanom .
5. Pani Z. Šovčíková uviedla, že bývanie na Družstevnej ulici je nedôstojné, smrdí im čistička
z bryndziarne a tiež z fabriky z Ľubice. Bryndziareň vypúšťa odpad do potoka. Volala na
RUVZ, ale odpovedali jej, že oni s tým nič nemajú, kontrolovať má obec.
M. Kučera odpovedal, že keď vidí znečisťovanie potoka z predčističky bryndziarne, nech
hneď volá inšpekciu životného prostredia a urobí fotky s dátumom a časom.
Pani starostka odpovedala, že k zámeru rozšírenia firmy Soepenberg dala obec zamietavé
stanovisko, ale Ministerstvo životného prostredia vydalo kladné rozhodnutie k prevádzke. Na

OZ bolo verejné prejednávanie zámeru, boli prizvaní zástupcovia fy Soepenberg, ale
bohužiaľ okrem dvoch občanov, aj to pracovníkov v areáli, kde sa nachádza aj táto firma,
nebol prítomný žiadny ďalší občan. Ďalej ak bryndziareň znečisťuje miestny tok, treba hneď
zobrať vzorku a nahlásiť na Inšpekciu ŽP. Viacerí poslanci potvrdili odpoveď starostky.
Pani L. Brachnová tiež potvrdila, že pre šíriaci sa smrad nemôžu byť ani na záhrade, ani mať
otvorené okná.
J. Račko uviedol, že v tejto veci obec už viackrát konala.
J. Šovčík chce, aby sa to riešilo znovu.
Pani Z. Šovčíková uviedla, že obec upozorňovala na zápach z predčističky už v skúšobnej
dobe, ale obec nič s tým nerobila. Volala na zasadnutie OZ občanov ich ulice, ale nechcú
prísť, lebo každý má niekoho v OZ. Poslanci by mali pripraviť petíciu, nakoľko oni zastupujú
občanov. Je ochotná osloviť občanov a dať podpísať petičné listiny. Treba zvoliť petičný
výbor. Ďalší problém je riešenie cigánskej otázky. Uviedla, že na podnet M. Hanuska, chceli
riešiť, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, nepožívali tam alkoholické nápoje,
neznečisťovali ich. Minulý týždeň na ulici sedelo 15 cigáňov, keď šla na skúšku FSk, bála sa
ísť popri nich, chcela sa vrátiť. Treba prijať VZN, kde bude zákaz požívať alkohol na
verejnom priestranstve, znečisťovať ho a vysedávať na schodoch pred kultúrnym domom
a sobáškou. Tiež na začiatku ulice je skládka stavebného odpadu už dlhší čas, keď vychádza
autom nevidí dobre na cestu. Prečo obec s tým nič nerobí? Myslí si, že cesta nie je
dostačujúca pre obojsmernú premávku, treba zmeniť na jednosmerku a zákaz vjazdu
nákladným motorovým vozidlám. V potoku sú nahádzané fľaše, handry. Uviedla, že keď sa
nasťahovali, chceli si skrášliť priestranstvo pred domom, naviezli zeminu, vyrovnali, posadili
stromčeky a dali väčšie skaly. Pán starosta Kováčik im po policajtovi poslal list, aby skaly
odstránili, lebo dostanú pokutu 1000 Sk.
Pani starostka odpovedala, že za stavebný odpad oslovila majiteľov susedných nehnuteľností,
pokutu by mohla dať v priestupkovom konaní, ale nemá dôkaz, kto to tam dal. Ak pani
Šovčíková vie, kto to tam dal a bude svedčiť, nie je problém zahájiť priestupkové konanie.
Obec každoročne odstraňuje divoké, nepovolené skládky na vlastné náklady.
Pani Z. Šovčíková povedala, že iná odpoveď nie je, len ako sa to nedá. Najradšej by išla
z obce preč. Ďalej uviedla, že na spoločné stretnutie k riešeniu rómskej otázky neprišli
športovci, ani dôchodcovia, lebo im nevyhovoval termín, ale mali s nimi konzultovať
a navrhnúť iný dátum. Vytkla starostke, že nechala informačnú dieru, doporučuje dať do
rozhlasu reláciu, že v prípade prepadnutie, okradnutia majú občania hneď volať políciu a tiež
pred zberom nebezpečného odpadu, že tí čo zoberú elektroodpad spred domu, porušujú VZN
a budú pokutovaní. Tiež pripomienkovala, že v ul. Družstevná nepočuť dobre miestny
rozhlas.
Pán J. Nagy sa prikláňa k názoru dať zákaz vjazdu NA.
Pani starostka uviedla, že na nakladanie s odpadmi máme prijaté VZN, kde je presne určené,
kto môže manipulovať s týmito odpadmi a ich zneškodňovať, ale zase je to na dokazovaní.
Vývoz bol včas v rozhlase oznámený, rozpis občania dostali v prvom čísle obecných novín,
oznam je zverejnený na stránke obce a niekoľkokrát sa vyhlasoval v miestnom rozhlase.
Či cesta spĺňa požadované parametre obojsmernej premávky dá preveriť na dopravnom
inšpektoráte. Dopravné značky sú zapracované v pasporte dopravného značenia, ktorý je
odsúhlasený DI PZ.
Na záver sa pani Šovčíková dotazovala, ako budú poslanci postupovať vo veci šírenia
zápachu v obci. Poslanci OZ sa o ďalšom postupe poradia a budú ju informovať.
6. Pani starostka verejne poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie
Slatinský jarmok.
K bodu 10:

Predseda návrhovej komisie Marián Kučera predložil na schválenie jednotlivé uznesenia
a poslanci hlasovali nasledovne:
- uzn.č. 277/2014- prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
- zdržali sa
- uzn.č. 278/2014- prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 279/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský,Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 280/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 281/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 282/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 283/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
- uzn.č. 284/2014- - prijaté za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Brodianský, Ján
Beňo, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián
Kučera, Ján Račko, Michaela Svoreňová
- proti:
0
- zdržali sa
0
K bodu 11:

Keďže program bol vyčerpaný, 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

RNDr. Vladimír Bahýl, CSc
overovateľ

Elena Bartková
overovateľ

