
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. marca 2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda 

- Technická pomoc „ELENA“ 

- Odmena poslankyne – zmena uznesenia zo dňa 16.12.2015 

5. Rôzne: 

- Aktuálne informácie 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Zasadnutie komisie na ochranu vereného záujmu. 

8. 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. Zasadnutia sa 

nezúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“), ktorá sa zo zdravotných dôvodov 

ospravedlnila. 

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia a navrhol program doplniť o prerokovanie žiadosti 

o dotáciu, ktoré predložila ZO SZZP v Smolníku a MO SRZ vo Švedlári. Program aj 

s doplnenými bodmi zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva boli 

uložené úlohy, ktoré boli splnené – uznesenie č. 17/2015/5 a 7, alebo ktoré sa priebežne plnia 

– uznesenie 18/2015.  

 

K bodu 4: 

Starosta k návrhu VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda uviedol, že okresná 

prokuratúra vykonala kontrolu na obciach za účelom zistenia, či majú prijaté VZN 

o organizácii miestneho referenda. Obce, ktoré takéto VZN prijaté nemali upozornila, že je 

potrebné tieto VZN prijať. Z uvedené dôvodu starosta obce pripravil návrh VZN, ktorý 

predložil aj okresnej prokuratúre. VZN zastupiteľstvo schválilo. 

Na základe žiadostí predložených ZO SZZP v Smolníku a MO SRZ vo Švedlári 

zastupiteľstvo obom organizáciám schválilo dotáciu v sume 50,- €. 

K technickej pomoci ELENA starosta uviedol, že KSK predkladám žiadosť o grant, ktorý sa 

týka financovania štúdií týkajúcich sa energetickej efektívnosti budov a verejného osvetlenia. 

V prípade úspešnosti žiadosti bude možné financovať tieto štúdie s tým, že jednotlivé obce 

prispejú na realizáciu 10 % z celkovej ceny. Zastupiteľstvo schválilo pristúpenie k danej 

žiadosti. 
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Starosta informoval zastupiteľstvo, že na základe  informácie p. Mihalikovej z ÚPSVaR nie je 

možné, aby sa poslankyňa p. Brutovská vzdala odmeny poslanca, pretože by jej nemohla byť 

poskytnutá štátna sociálna dávka. P. Brutovská preto požiadala o obnovenia vyplácania 

odmeny poslankyne od 1.1.2016.  Vec vzalo zastupiteľstvo na vedomie. 

 

K bodu 5: 

P. Brutovská upozornila na vodu, ktorá vyteká v okolí požiarnej zbrojnice a vodu ktorá 

z cesty vteká na most vedúci k domu č. 124.  

P. Oravec uviedol, že voda vytekala z pod požiarnej zbrojnice stále. 

Starosta uviedol, že v zbrojnici v jarnom období, alebo po silných dažďoch stále vyviera 

voda, preto bol urobený odtok popod dvere, aby sa voda nezhromažďovala v zbrojnici. Tak 

isto uviedol, že v rámci možností obce boli v minulosti začaté práce na celkovom odvodnení 

zbrojnice s tým, že vodu je potrebné odviesť do potoka prekopaním cesty. Práce budú 

dokončené za priaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že ich bude možné 

financovať. 

P. Baranová upozornila, že bude potrebné vypratať nečistoty, ktoré sa zhromažďujú pod 

mostom pri požiarnej zbrojnici. 

P. Slavkovský navrhol vytvoriť na potoku tečúcom od Kaplnky smerom do obce aspoň dva 

stupne na spomalenie toku vody, aby sa znížilo riziko podmývania brehov potoka. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 7: 

Komisia na ochranu verejného záujmu vyhotovila zo zasadnutia príslušné dokumenty. 

 

K bodu 8: 
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


