ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Rozpočet obce na roky 2021, 2022 a 2023.
- Návrh VZN 1/2020 – zmena nakladania s odpadmi
- Cenová ponuka – likvidácia kuchynského odpadu
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
5. Rôzne:
- Vývoz fekálií
- Rekonštrukcia kultúrneho domu.
- Aktuálne 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 4 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
nezúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“) zo zdravotných dôvodov.
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia a navrhol jeho doplnenie nasledovne:
V bode 4 doplniť prerokovanie stanoviska HK k rozpočtu obce, prerokovanie zmeny
rozpočtu týkajúceho sa skutočného čerpania rezervného fondu, prerokovanie správy č. 2/2020
HK o kontrolnej činnosti obce za 2. polrok 2020, prerokovanie návrhu na odmenu poslancovi
obce a odmenu starostovi obce v zmysle MP Štatistického úradu a prekovanie určenia rozsahu
funkcie starostu obce.
Zmenu programu zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že uznesenie č. 8/2020/2 prijaté na zastupiteľstve
27.10.2020, bolo po poskytnutí návratnej finančnej výpomoci splnené.
K bodu 4:
Starosta k návrhu rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023 zastupiteľstvu prečítal stanovisko
HK. Zastupiteľstvo návrh rozpočtu na rok 2021 schválilo a na roky 2022 a 2023 vzalo na
vedomie.
Starosta k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020 uviedol, že v zmysle uznesenia 6/2020/2
bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 8 700,- na odstránenie
havarijného stavu majetku obce – opravu kultúrneho domu, pričom v skutočnosti bolo na
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uvedené práce použitá z rezervného fondu suma 4 388,41 €. Zastupiteľstvo schválilo úpravu
rozpočtu podľa reálne použitých prostriedkov.
K návrhu VZN 1/2020, ktorým sa upravujú ustanovenia VZN 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, predovšetkým pokiaľ ide o biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad, starosta uviedol, že návrh VZN upravuje potrebu preukázania, že 100 % obyvateľov
obce uvedený odpad kompostuje. Ak toto obec nebude schopná preukázať, bude musieť
zabezpečiť vývoz kuchynského odpadu, čo by samozrejme znamenalo ďalšie zvýšenie
nákladov. K veci uviedol, že od nového roku sa zakazuje ukladanie kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu do zberných nádob na komunálny odpad. Uviedol tiež, že firma
Brantner, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z obce, pripravuje projekt, na základe ktorého by
bolo možné kuchynský odpad vhadzovať do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad. K tomu uviedol, že v priebehu roku 2021 bude potrebné dopracovať systém zberu
kuchynského BRO podľa reálne existujúcich možností.
Po prerokovaní zastupiteľstvo VZN schválilo.
Starosta predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021, ktorý
zastupiteľstvo schválilo.
Starosta navrhol poskytnutie odmeny poslancovi obce p. Slavkovskému za pomoc pri
opravách obecného osvetlenia a obecného rozhlasu. Poskytnutie odmeny zastupiteľstvo
schválilo.
Starosta požiadal zastupiteľstvo o schválenie odmeny pre starostu obce v zmysle
Metodického pokynu Štatistického úradu, ktorý sa týka postupu obcí pri použití dotácie
poskytnutej na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poskytnutie
odmeny zastupiteľstvo schválilo.
Starosta obce navrhol predĺženie platnosti zníženia rozsahu funkcie starostu obce do konca
júna 2021 z dôvodu predbežnej opatrnosti, s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, s čím
zastupiteľstvo súhlasilo.
K bodu 5:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o problémoch s vývozom fekálií z obce. Uviedol, že
cenovo najprijateľnejšie je poskytovanie tejto služby Poľnohospodárskym družstvom
z Helcmanoviec, ktoré však nie je ochotné poskytovať túto službu tým občanom, ktorí nemajú
s PD uzatvorené zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy. Služby iných firiem v tejto oblasti
sú neporovnateľne drahšie, pričom jeden vývoz vychádza na cca 200,- €. Firma Maless zo
Švedlára, ktorá skúšobne vykonala jeden vývoz fekálií z obce uviedla, že je to pre nich
neefektívne a viac túto službu poskytovať nebudú.
Starosta informoval zastupiteľstvo, že rekonštrukcia kultúrneho domu postupuje v rámci
možností aktuálneho počasia. Práce, ktoré už nebude možné vykonať v roku 2020 budú preto
dokončené v roku 2021 v čase, keď to vonkajšie teploty dovolia.
P. Slavkovský uviedol, že bude potrebné upozorniť p. Pavla Daniela, aby preparkoval OMV
zn. felícia od hlavnej cesty, pretože tvorí prekážku pri zimnej údržbe cesty.
O slovo požiadal p. Fedoronko a p. Zsilová, ktorí popísali nezhody, ktoré vznikli
predovšetkým medzi p. Zsilovou a p. Bodnárom. Menovaní podrobne popísali ich pohľad na
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správanie p. Bodnára. K veci sa jednotlivo vyjadrili tiež poslanci zastupiteľstva. V závere
požiadali p. Fedoronko a p. Zsilová, aby vec bola prerokovaná verejne za účasti všetkých
sporných strán.
K veci starosta uviedol, že takmer všetky uvedené skutočnosti sú predmetom sťažnosti, ktorú
predložila p. Zsilová obci dňa 23.9.2020, a ktorej riešenie prebiehalo ako osobným stretnutím
sporných strán a starostu obce, tak aj písomnými stanoviskami sporných strán. K veci starosta
zopakoval svoj názor, ktorý ústne aj písomne predložil sporným stranám, že vyriešenie sporu
je do veľkej miery podmienené predovšetkým ochotou sporných strán nájsť kompromisnú
dohodu, pretože bez takejto dohody bude spor potrebné riešiť prostredníctvom súdu.
K bodu 6:
Starosta v rámci prerokovaných jednotlivých bodov predložil návrhy uznesení, ktoré boli
zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

