
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. marca 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Prerokovanie: 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 – trhový poriadok 

- Odmena za mimoriadnu pomoc poslanca obecného zastupiteľstva. 

4. Rôzne: 

- Miesta akčná skupina Hnilec (MAS Hnilec) – aktuálny stav.  

5. Návrh na uznesenia. 

6. Záver. 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

K bodu 1:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König, 

ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej 

len „zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo  je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2: 

Zastupiteľstvo prerokovalo program zastupiteľstva a tento schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce oznámil zastupiteľstvu, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská 

Nová Ves vydala k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok súhlasné 

stanovisko. Zastupiteľstvo nariadenie schválilo. 

Starosta navrhol odmeniť p. Ondreja Slavkovského za všestrannú pomoc pri opravách 

obecného rozhlasu, osvetlenia a vodovodu na obecnom úrade v roku 2014. Zastupiteľstvo 

odmenu schválilo. 

K bodu 4: 

Starosta obce informoval o činnosti MAS Hnilec. Uviedol, že prebiehajú intenzívne prípravy 

na podanie stratégie MAS, na základe ktorej, v prípade jej úspešnosti, budú môcť jednotlivé 

obce a podnikateľské subjekty v daných obciach žiadať o podporu svojich projektov. Uviedol, 

že v obci sa to týka napríklad urbaritátu, ktorý je taktiež členom MAS za podnikateľský 

sektor. V prípade úspešnosti MAS je predpoklad, že každá obec a každý podnikateľský 

subjekt bude mať možnosť pripraviť svoje projekty v sume cca 50 000,- €. K veci uviedol, že 

je potrebné pripraviť nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je 

nevyhnutný pre čerpanie financií prostredníctvom projektov. Do schválenia nového programu 

by obec mala postupovať podľa doterajšej Podrobnej stratégie ekonomického rozvoja 

Hnileckej doliny, čo zastupiteľstvo schválilo. 

Starosta informoval zastupiteľstvo o podnete, ktorý predložila Mgr. Zuzana Masárová na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi – príloha 1 a 2. Starosta 

požiadal zastupiteľstvo, aby sa vyjadrilo k tomu, či aj podľa iných názorov sú studne v obci 

neustále znečistené a či sú v katastrofálnom stave, pretože podľa neho ide o úplné výmysly 
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a klamstvá zo strany p. Masárovej. K veci sa vyjadrila p. Brutovská, ktorá uviedla, že p. 

Masárová s ňou komunikovala, sťažovala sa na viacero záležitostí, ktoré sa týkajú obce 

a celkovo kritizovala situáciu v obci. Uviedla, že v obci sa nič nerobí. P. Brutovská sa opýtala, 

či je povinnosťou obce zabezpečiť pitnú vodu v obci. P. Slavkovský jej odpovedal, že obec 

predsa pravidelne zabezpečuje dezinfekciu vody chlórom. Starosta sa opýtal, ktorá studňa 

v obci je v katastrofálnom stave a je neustále špinavá. P. Brutovská uviedla, že v studni pri 

obchode je často nahádzaný odpad. P. Slavkovský jej povedal, že pri obchode nie je studňa, 

ale odberné miesto. Starosta uviedol, že nevie aký súvis má niekoľko odhodených papierov 

pri odbernom mieste s kvalitou vody v studni, ktorá je o 100 metrov vyššie. Zároveň uviedol, 

že p. Hedviga Bikárová má uhradené dane a poplatky, vo svojom dome je prihlásená na trvalý 

pobyt od 15.7.1953 a uviedol, že starosta obce nikomu neudeľuje trvalý pobyt. Opýtal sa tiež 

p. Brutovskej, či súhlasí s názormi, ktoré jej údajne prezentovala p. Masárová, respektíve jej 

brat a podobne, podľa ktorých sa v obci nič nerobí. Uviedol k tomu, že ak s tým nesúhlasí, tak 

má vyjadriť svoj názor ľuďom, ktorí jej takéto veci hovoria. P. Slavkovský k tomu uviedol, že 

v obci sa organizuje napríklad Mikuláš, Úhorniansky bál, Katarínska zábava a Tajch Tag. P. 

Brutovská uviedla, že pre starých ľudí sa nič nerobí. P. Slavkovský uviedol, že akcie 

organizované obcou sú pre všetkých ľudí, deti, mladých aj starých. 

P. Brutovská tiež uviedla, že by bolo potrebné umiestniť na cintorín veľký kontajner. Starosta 

uviedol, že na cintorín nie je možné kvôli ceste dostať takýto kontajner. P. Brutovská uviedla, 

že treba rozšíriť cestu. Starosta sa opýtal, z akých prostriedkov to má obec urobiť. Uviedol 

tiež, že všetci poslanci poznajú finančné možnosti obce, keďže schvaľujú rozpočet obce. 

P. Baranová uviedla, že podľa nej je prioritou oprava obecného mosta pri jej dome, čo už 

opakovane starostovi oznamovala. 

Starosta uviedol, že žiada poslancov, aby predložili investície, ktoré sú potrebné v obci podľa 

ich uváženia s tým, aby navrhli aj ich financovanie, pretože v obci je samozrejme množstvo 

vecí, ktoré treba riešiť, ale peniaze si obec nemôže natlačiť na kopírke. K tomu uviedla p. 

Brutovská, že treba žiadať o dotácie. Starosta jej uviedol, že o dotácie je možné žiadať 

v určitom množstve, že tak urobil v roku 2014, kedy Ing. Cicoň pomohol obci získať 

prostriedky na výmenu okien na obecnom úrade a pokúsi sa o to aj v tomto roku, aby bolo 

možné vymeniť aj okná na sále kultúrneho domu. 

K činnosti obce a kritike jej postupu uviedla p. Brutovská ako príklad to, že obec predala 

budovu pošty, ktorú mala zrekonštruovať na ubytovanie, čo by podľa nej bolo určite výnosné 

pre obec. Starosta obce uviedol, že obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo budovu pošty predať 

preto, že obec nemala prostriedky na rekonštrukciu a udržiavanie budovy, preto bola 

vyhlásená verejná súťaž a najvyššia ponuka bola zastupiteľstvom akceptovaná. Starosta sa 

opýtal p. Brutovskej, prečo ak mala záujem o podnikanie v ubytovávaní nepožiadala o kúpu 

budovy pošty, keď je to podľa nej také výnosné. Starosta uviedol, že obec nemôže 

prevádzkovať stratovú podnikateľskú činnosť, čo by ubytovávanie určite bolo, ak by aj obec 

bola mala prostriedky na rekonštrukciu budovy. 

P. Baranová sa opýtala p. Brutovskej, aké má certifikáty. P. Brutovská odpovedala, že má 

rôzne, napríklad aj na účtovníctvo. P. Baranová sa opýtala, prečo teda nepodniká v tomto 

smere, keď je podľa jej názoru také jednoduché podnikať so ziskom. P. Brutovská uviedla, že 

vzhľadom na deti to teraz robiť nemôže. 

P. Brutovská  sa tiež opýtala, či sa obci vráti investícia do opravy kuchynky. Starosta uviedol, 

že obec neopravuje svoj majetok preto, aby sa to obci vrátilo, ale preto, že je v záujme obce 

podľa možností majetok zveľaďovať a udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Uviedol, že 

kuchynka predsa slúži všetkým občanom, ktorí využívajú kultúrny dom. 

P. Oravec sa zaujímal o to, čo bude s čiernou stavbou pri kaplnke a či sú nejaké vyjadrenia 

napríklad od poľovníkov a podobne. Starosta uviedol, že p. Hudač, ktorý čiernu stavbu 

postavil vie, čo je povinný v tejto veci urobiť, ale momentálne sa v obci nepohybuje a a zatiaľ 
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nepredložil obci žiadne podklady k danej veci. Pokiaľ ide o vyjadrenia poľovníkov, tie nie sú 

potrebné, pretože nie sú vlastníkmi pozemkov. Vzhľadom k tomu, že povinnosť teraz konať 

má predovšetkým p. Hudač, pokiaľ má záujem zlegalizovať stavbu, bude obec čakať na jeho 

ďalší postup aj vzhľadom k tomu, že jeho nájomná zmluva s majiteľkou pozemku je 

obmedzená len na 1 rok s tým, že ak nesplní svoje povinnosti, zmluva nebude predĺžená 

a o stavbe tak bude rozhodovať majiteľka pozemku. 

Starosta na záver uviedol, že obec by mala vykonávať množstvo zákonných povinností, 

pričom na všetko sú potrebné finančné zdroje a povinností neustále pribúda. Uviedol, že 

vymyslieť, čo treba urobiť, sa dá všeličo, len treba najprv povedať, z čoho sa bude všetko 

financovať. Preto ešte raz zopakoval, že pri predkladaní návrhov, čo by obec mala urobiť, 

treba zároveň navrhnúť, z čoho to bude uhradené. 

 

K bodu: 5: 
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 6: 
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


