ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. júna 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Záverečný účet obce za rok 2014 – zverejnený - web stránka obce, obecná
výveska
- Realizácia optických sietí – položenie optického kábla
5. Rôzne:
- Podnety na NKÚ, Okresnú prokuratúru, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
ktoré predložili Mgr. Zuzana Masárová a Mgr. Jana Masárová
- Smernica o verejnom obstarávaní
- Lekárska služba prvej pomoci
- Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR a SLSP
- Odpady - informácie
- Iné
6. Návrh na uznesenia.
7. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva
neboli uložené úlohy s konkrétnym časovým určením.
K bodu 4:
Zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce a tento schválilo bez výhrad. Prebytok
hospodárenia určilo zastupiteľstvo ako zdroj rezervného fondu. Zároveň schválilo rozpočtové
opatrenie – zmenu rozpočtu na rok 2015 - ako povolené prekročenie a viazanie finančných
operácií pre prípad nevyhnutnej potreby.
Starosta informoval zastupiteľstvo o oznámení Národnej agentúry pre sieťové a elektronické
služby o príprave realizácie optických sietí. V zmysle oznámenia zastupiteľstvo prijalo
uznesenia, ktoré NASES navrhla ako potrebné pri príprave projektovo inžinierskej
dokumentácie. Cieľom projektu je položiť miestny optický kábel na zabezpečenie
širokopásmovej infraštruktúry.
K bodu 5:

2
Starosta informoval zastupiteľstvo, že sestry Mgr. Jana Masárová a Mgr. Zuzana Masárová
predložili v marci 2015 podnety týkajúce sa starostu obce a obce Úhorná na Najvyšší
kontrolný úrad, na Okresnú prokuratúru a na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné
prostredie. Uviedol, že podnety sú pomerne rozsiahle. Ich podstatou je, že menové v nich
obviňujú starostu obce, že je neschopný, neovláda zákony, zákony porušuje a poškodzuje
obec. Starosta ďalej uviedol, že príslušným orgánom poskytol podklady ku všetkým častiam
podaní, ale doposiaľ sa uvedené orgány k veci nevyjadrili.
K tomu uviedol p. Slavkovský, že by bolo možno potrebné zvážiť podanie trestného
oznámenia na menové pre ohováranie, pretože svojím konaním poškodzujú obec a nijako obci
nepomáhajú.
Starosta informoval, že požiadal kvalifikovanú osobu o vypracovanie smernice upravujúcej
postupy verejného obstarávania. Smernicu zverejnil tiež na web stránke obce.
Ďalej informoval o oznámení úradu KSK o tom, že obyvatelia väčšiny okresu Gelnica budú
mať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých s účinnosťou od 1.6.2015 zabezpečenú
v Nemocnici v Krompachoch. Uviedol tiež, že predložil žiadosti o dotácie na MF SR
a Nadácii SLSP. Nadácia SLSP už oznámila, že žiadosť nebola úspešná. Starosta uviedol, že
v rámci danej výzvy navrhol rekonštrukciu veže hasičskej zbrojnice.
Starosta oznámil zastupiteľstvu, že na valnom zhromaždení podielnikov PSBU bol
predložený návrh, aby obec zvážila odkúpenie pozemkov tých podielnikov, ktorí oznámia
úmysel ich predať, keďže obec je taktiež podielnikom spoločenstva a informoval
zastupiteľstvo aj o vykonanej rekonštrukcii merného objektu na prameni štátnej
monitorovacej siete Pod Javorom, ktorej investorom bol SHMÚ Bratislava.
K problematike odpadov starosta uviedol, že požiadal p. Macha o vypracovanie cenovej
ponuky na vyhotovenie oplotenia dočasného úložiska veľkoobjemového a stavebného
odpadu. K veci uviedol p. Slavkovský, že danú vec tiež prejednával s p. Machom vzhľadom
na pomerne vysokú navrhnutú cenu oplotenia. P. Slavkovský uviedol, že navrhuje nechať
narezať dosky a vyhotoviť oplotenie svojpomocne tak, aby bolo čo najtrvanlivejšie a čo
možno najlacnejšie. Starosta informoval zastupiteľstvo, že dočasné úložisko
veľkoobjemového odpadu a stavebného odpadu nie je určené na ukladanie biologicky
rozložiteľných odpadov. Pravidelne je potrebné tento odpad, ktorý tam niekto uloží,
odstraňovať.
P. Oravec požiadal o informáciu ku stavbe pri Kaplnke, ktorú realizuje p. Hudač. K veci
uviedol starosta, že p. Hudač ho už viac ako pol roka nekontaktoval a nemá o ňom žiadne
informácie. Uviedol tiež, že približne v októbri končí nájomná zmluva, ktorú p. Hudač
uzatvoril s pani Zsilovou a do tejto doby zrejme bude treba počkať, či dôjde vo veci k nejakej
zmene. P. Baranová navrhla, že by sa v istom prípade mohla stavba využívať na prenocovanie
pre pútnikov. P. Slavkovský uviedol, že je riziko, že stavba nebude stabilná, pretože je podľa
neho osadená na nevhodnom základe.
K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

