Zápisnica z rokovania poslancov OcZ dňa 1.3.2017
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016
6. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ
7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Rôzne - Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania
K bodu 1. Rokovanie poslancov OcZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom rokovania. Konštatoval že je prítomných 7 poslancov
a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schpné.
Prítomní poslanci: Jaroslav Špeťko, Ing. Dana Kolláriková, Mgr. Ľudmila Húsková, Vladimír
Medňanský, Mgr. Martin Hurtiš, Bc. Mária Boboková, Štefan Beňadik.
Neprítomní poslanci: Igor Čertík, Ján Brindza
K bodu 2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Eva Mjartanová
Za overovateľov zápisnice – Bc .Mária Boboková
Štefan Beňadik
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení- predseda : Mgr. Martin Hurtiš
člen : Ing. Dana Kolláriková
člen : Jaroslav Špeťko
Bolo prijaté uznesenie 1/3/2017

7/0/0

K bodu 4. Kontrola uznesení.
K termínu konania OcZ sú aktuálne uznesenia OcZ :
- Uznesenie 2/11/2016 , uznesenie 2/9/2016, ktoré uložilo OcU podpísať zmluvu s novým
správcom internetovej stránky obce. Uznesenie je splnené . Zmluva bola podpísaná
s termínom dodania novej internetovej stránky do 30.4.2017.
-Uznesenie 10/12/2016, ktoré ukladá OcU podpísať zmluvu s dodávateľom na vývoz
komunálneho odpadu. Uznesenie je splnené. Bola podpísaná zmluva s dodávateľom Márius
Pedersen, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za vývoz komunálneho odpadu.
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-Uznesenie 14/11/2016, ktoré ukladá obecnému úradu pripraviť na podpis zmluvu
o spolupráci s „ Dychovou kapelou Sebedražanka”. Uznesenie je splnené, zmluva
o spolupráci bola podpísaná.
-Uznesenie 16/11/2016 ,ktoré ukladá uskutočniť poslanecký prieskum o počte a veľkosti
kompostérov v domácnostiach . Prieskum nebol uskutočnený.
Bol vypracovaný dotazník, ktorý bude slúžiť na zistenie záujmu o kompostéry. Podľa záujmu
občanov budú zakúpené a dodané do jednotlivých domácností. Likvidáciu biologického
odpadu nám ukladá zákon. Likvidácia biologického odpadu prostredníctvom kompostérov je
pre obec najvýhodnejšia.
Starosta obce predložil poslancom ponuku na zakúpenie kompostérov. Poslanci sa po krátkej
diskusii zhodli sa na tom, že bude vhodné doplniť dotazník aj otázkou o aké veľké
kompostéry majú občania záujem. Zhodli sa tiež na tom, že cena za kompostér pre občana
bude cca 20 % z nákupnej ceny.
Podľa výsledku prieskumu, budú zakúpené dve veľkosti kompostérov. 400 litrový a 800
litrový.
Starosta obce požiadal poslancov o pomoc pri informovaní občanov o spôsobe zberu
biologicky rozložiteľného odpadu pri zbernom dvore. Upozornil na skutočnosť, že občania
vozia na zberné miesto trávu a opadané lístie a to miešajú s konármi. Toto spôsobuje
problémy pri vývoze. Starosta sľúbil, že na túto skutočnosť budú občania upozornení
v obecných novinách.
Bolo prijaté uznesenie 2/3/2017

7/0/0

Uznesenie 12/9/2016, ktorým schválila obec zámer predať pozemok z majetku obce občanovi
p. Vladimírovi Ivanovi za podmienok stanovených zákonom. Starosta informoval, že zámer
bol zverejnený na informačnej tabuli obce. Na stanovenie ceny bol vypracovaný znalecký
posudok , ktorý určil cenu 445 ,- €. Jedná sa o ornú pôdu. S uvedeným súhlasili všetci
prítomní poslanci.
Bolo prijaté uznesenie 3/3/2017

7/0/0

K bodu 5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016.
Starosta obce informoval o priebehu inventarizácie majetku obce za rok 2016. Inventarizácia
bola vykonaná , zatiaľ nebol spracovaný „ Zápis o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016”.
Nie sú spracované všetky podklady, čo je zapríčinené návalom práce na obecnom úrade.
Podklady budú spracované do budúceho zasadnutia OcZ.
Bolo prijaté uznesenie 4/3/2017

7/0/0

K bodu 6. - VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
v ZŠ.
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ . Zápis do ZŠ v Sebedraží sa bude konať dňa
7.4.2017. Zo strany poslancov k predloženému návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Bolo prijaté uznesenie 5/3/2017

7/0/0
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K bodu7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlavný kontrolór obce informoval o svojej kontrolnej činnosti za rok 2016.
Túto informáciu zverejnil 60 dní pred koncom roka 2016 v súlade so zákonom.
Vykonal 4 krát inventarizáciu hotovosti v obecnej pokladni, kontroloval náležitosti
účtovných dokladov, zúčtovanie dotácii, poskytovanie opatrovateľskej službu a úhrady za jej
poskytovanie, vyplácanie cestovných náhrad, vyberanie správnych poplatkov , výber poplatku
ŠKD , výber poplatku v MŠ. Pri jednotlivých kontrolách neboli zistené žiadne nezrovnalosti.
Vyjadroval sa k záverečnému účtu, zúčastňoval sa na zasadnutiach OcZ, spolupracoval pri
tvorbe VZN o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.
Bolo prijaté uznesenie 6/3/2017

7/0/0

K bodu 8. Rôzne – Diskusia
a) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou spoločnosti ENData s. r. o. na
vybudovanie „Pozemnej trafostanice ”vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení
na pozemku obce. Trafostanica by sa mala nachádzať na ulici Košovská. Jej vybudovaním sa
zlepší kvalita dodávky elektrickej energie pre odberateľov.
Poslanci súhlasili s umiestnením trafostanice vrátane potrebných kontrolných a ochranných
zariadení na pozemku obce Sebedražie.
Bolo prijaté uznesenie 7/3/2017

7/0/0

Aby mohla byť vybudovaná trafostanica je potrebné vypracovať a podpísať „Zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ” na parcelu EKN č. 734/2 orná pôda KU
Sebedražie v majetku obce Sebedražie, ktorá bude dotknutá realizáciou uvedenej stavby.
Jedná sa o výmeru 8 m². Poslanci sa po krátkej diskusii uzniesli na súhlase o zriadení vecného
bremena.
Bolo prijaté uznesenie 8/3/2017

7/0/0

Starosta obce informoval o skutočnosti, že na to aby mohla byť trafostanica vybudovaná je
potrebné súhlasiť s odpredajom pozemku na ktorom sa bude nachádzať. Jedná sa o pozemok
na časti parcely C KN č. 2305 o výmere 8 m², orná pôda KU Sebedražie. Pozemok je obecný.
S odpredajom súhlasili všetci prítomní poslanci .Súhlasili s podpisom „ Zmluvy o budúcej
zmluve ”.
Bolo prijaté uznesenie 9/3/2017

7/0/0

b) Starosta obce prečítal list od prezidenta SR Andreja Kisku, v ktorom pozitívne hodnotil
prácu starostu obce a vyslovil poďakovanie aj poslancom OcZ. List prezidenta SR vzali
poslanci na vedomie.
Bolo prijaté uznesenie 10/3/2017

7/0/0

c) Športová komisia predložila starostovi obce ponuku na zakúpenie kamerového systému
v cene 780,- eur., ktorý by bol využitý na monitorovanie areálu TJ Baník Sebedražie.
Túto službu ponúka spoločnosť HDS .
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Slúžilo by to na ochranu obecného majetku, udržanie poriadku v areáli TJ Baník a taktiež pri
odohrávaní futbalových zápasov. Nahradilo by to prácu delegáta, ktorý musí byť prítomný pri
každom odohratom zápase.
Obecné zastupiteľstvo poverilo Športovú a Stavebnú komisiu posúdiť podmienky a vhodnosť
realizácie kamerového systému v areáli TJ Baník .
Diskusia :
Mgr. Húsková odporučila, pred nákupom zariadenia, uskutočniť prieskum trhu a porovnať aj
iné možnosti na zakúpenie kamerového systému.
Bolo prijaté uznesenie 11/3/2017

7/0/0

d) Starosta obce predložil poslancom ponuku spoločnosti AE group consulting company na
komplexné služby pri príprave projektu modernizácie verejného osvetlenia obce .
Vysvetlil, že je to poradenská spoločnosť, ktorá pomáha získať granty z EÚ na získanie
financií pre podobné projekty.
Diskusia:
- Mgr. Martin Hurtiš poukázal na skutočnosť, že je potrebné zistiť princíp a potrebu
spolupráce s uvedenou spoločnosťou.
- V. Medňanský neodporúča sa ponukou zaoberať . VO v obci si nevyžaduje rozsiahlu
rekonštrukciu.
Poslanci sa zhodli v názore, že v roku 2017 sa problematikou modernizácie a rekonštrukcie
verejného osvetlenia obce nebudú zaoberať, nakoľko naše verejné osvetlenie je vyhovujúce.
Bolo prijaté uznesenie 12/3/2017

7/0/0

e)Starosta obce predložil poslancom 3 grafické návrhy vstupných tabúľ do našej obce od
umeleckého kováča Mgr. Juraja Kopnického. Predpokladaná cena jednej tabule je 2500 ,Eur. Realizoval by ich umelecký kováč Mgr. Juraj Kopnický. Kultúrna a stavebná komisia
dostala za úlohu z grafických návrhov vybrať jeden, ktorý by sa realizoval. Poslancom sa
najviac pozdával návrh B.
Bolo prijaté uznesenie 13/3/2017

7/0/0

f) Starosta obce informoval poslancov o článku v týždenníku MY Hornonitrianske noviny,
ktorý opisuje spôsob riešenia nebezpečného parkovania v uliciach obce Oslany.
Na uvedený článok ho upozornil p. Píš Jozef z Cintorínskej ulice, ktorý poukázal na
nevhodné parkovanie na uliciach aj v našej obci. Občania aj napriek skutočnosti , že na dvore
majú dostatočný priestor na odstavenie svojho osobného auta, neustále parkujú na verejnej
komunikácii. Tým vznikajú nebezpečné situácie pre vodičov aj chodcov.
Starosta obce upozornil, že nemáme obecnú políciu a je ťažké kontrolovať porušovanie
zákazu parkovania, vyvodzovať zodpovednosť a dávať pokuty. Bez sankčných postihov sa
verbálne upozornenia míňajú účinku. Je na občanoch, aby boli dostatočne uvedomelí
a nespôsobovali takúto situáciu.
Prisľúbil, že v obecných novinách bude upozornenie na nevhodné parkovanie na cestách. Je
to problém všetkých ulíc v Sebedraží.
g) Starosta obce informoval poslancov o postupe obstarávania „Aktualizácie územného plánu
obce formou zmien a doplnkov ”.
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Bolo uskutočnené výberové konanie dodávateľa. Najvýhodnejšiu ponuku predložila
spoločnosť Amina s. r. o. Bratislava, ktorá vyhrala výberové konanie. Obstarávateľ vypracuje
verejnú vyhlášku o začatí obstarávania UPD, ktorá bude zverejnená na obecnej tabuli obce, na
internetovej stránke obce. Záujemci o zmenu UPD môžu v stanovenej lehote predložiť svoje
požiadavky a návrhy.
Starosta obce informoval, že vypracoval a predložil žiadosť na získanie dotácie na realizáciu
„Územného plánu obce ”.
Diskusia:
Ing. Kolláriková informovala o priebehu výberového konania. Boli predložené tri ponuky.
Najnižšiu cenu poskytla spoločnosť Amina s. r. o. Bratislava, ktorá sa venuje zhotovovaniu
UPD. Je zhotoviteľom aj súčasne platnej ÚPD obce Sebedražie.
Bolo prijaté uznesenie 14/3/2017

7/0/0

h)Starosta obce informoval poslancov o uskutočnenom prieskume trhu na obstaranie
inventáru do kultúrneho domu. Boli obstarané nové stoly a stoličky podľa uznesenia OcZ
a HU obce Sebedražie na rok 2017. Tovar by mal byť dodaný v máji 2017.
ch) Starosta obce prečítal poslancom list primátora mesta Partizánske, v ktorom poukazuje na
škodlivosť vykonaných pokusov spoločnosťou HBP a. s. v Elektrárni Nováky. Počas
prevádzky skúšali účinnosť prenosného odsírovacieho zariadenia. Počas pokusu bola
nameraná zvýšená hladina škodlivých látok v ovzduší, bola zaznamenaná zvýšená chorobnosť
detí . Tieto pokusy majú
zlý vplyv na životné prostredie v našom regióne, ktoré je už beztak veľmi znečistené.
Starosta obce informoval o skutočnosti , že uvedený pokus bol ukončený 28.2.2017.
Poslanci sa pripojili k výzve mesta Partizánske a prezentovali odmietavý postoj
k akýmkoľvek pokusom poškodzujúcim zdravie občanov našich miest a obcí.
Bolo prijaté uznesenie 15/3/2017

7/0/0

i) poslankyňa Ing. Kolláriková zopakovala požiadavku na umiestnenie exteriérových fitness
prvkov na sídlisku Boriny.
Diskusia :
Starosta obce informoval, že prvky na cvičenie sú už objednané a v piatok 3.3.2017 sa
uskutoční stretnutie s projektantom, ktorý bude realizovať vizualizáciu budúceho ihriska
na sídlisku Boriny. Požiadal pani poslankyňu Ing. Kollárikovú, aby sa uvedeného stretnutia
taktiež zúčastnila a tlmočila požiadavky na projektanta priamo na mieste realizácie ihriska.
Bolo prijaté uznesenie 16/3/2017

7/0/0

j) Ing. Kolláriková informovala starostu obce, že do 15.3.2017 predloží návrh na
rozmiestnenie lavičiek na sídlisku Boriny. V tomto návrhu bude rešpektovať požiadavky
občanov sídliska Boriny na ich umiestnenie.
Taktiež predložila požiadavku od občanov sídliska na umiestnenie veľkoobjemového, krytého
kontajnera na ukladanie vyseparovaného papiera. Starosta obce prisľúbil rozmiestnenie
na sídlisku Boriny. Požiada spoločnosť OZV ENVI – PAK, a. s. Bratislava o umiestnenie
kontajnerov.
Bolo prijaté uznesenie 17/3/2017

7/0/0
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k) starosta obce informoval poslancov o stave projektu odkanalizovania obce v rámci
Aglomerácie Sebedražie. Bol úspešne ukončený proces verejného obstarávania zhotoviteľa
diela. V súčasnosti ministerstvo ŽP vykonáva kontrolu procesu obstarávania, či nedošlo
k pochybeniam. Na túto činnosť majú zákonnú lehotu 30 dní. Podľa vyjadrenia generálneho
riaditeľa StVS bol výber transparentný a v súlade so zákonom. Doba realizácie
odkanalizovania obce je 24 mesiacov.
l) poslankyňa Bc. Boboková informovala o prípravách festivalu dychoviek „ Babka vo
fazuli”, ktorý sa bude konať 10.6.2017. Vyzvala poslancov k spolupráci pri príprave festivalu.
m) Ing. Kolláriková sa informovala o priebehu reklamácie šmýkačky na detskom ihrisku
v areáli TJ Baník Sebedražie. Starosta obce informoval, že bola uplatnená reklamácia
u dodávateľa, ktorý závadu uznal. V priebehu mesiaca marec bude závada odstránená.
n) V. Medňanský upozornil na potrebu vyčistenia prírodného klziska. Tieto práce môžu byť
realizované až po vysušení podložia prírodného klziska. Je potrebné dané podložie
vybagrovať a vyčistiť od nánosov.
Starosta obce upozornil, že prírodné klzisko sa nachádza na súkromných pozemkoch
viacerých vlastníkov a nie možné tam uskutočňovať nejaké veľké úpravy. Úpravu podložia
zabezpečí ihneď, ako to bude možné realizovať bagrom tak, aby tam nezapadol.
Poslanci dali Obecnému úradu za úlohu preveriť vlastníkov pozemkov pod prírodným
klziskom v časti obce Záhrady.
Bolo prijaté uznesenie 18/3/2017

7/0/0

o) Jaroslav Špeťko informoval poslancov o „ Výzve SFZ o poskytnutí finančného príspevku ”
v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Obec by mala
25 % spoluúčasť a ostatné finančné prostriedky by boli z futbalového zväzu. Aby mohla byť
žiadosť podaná je potrebné predložiť list vlastníctva areálu TJ Baník. Obecný úrad dostal za
úlohu zabezpečiť platný výpis z LV č.1. Bude potrebné predložiť schválené uznesenie,
v ktorom OcZ schvaľuje rekonštrukciu a zabezpečí finančné prostriedky na spoluúčasť.
Termín podania žiadosti je do 31.12.2017.
Hlavný kontrolór obce upozornil na potrebu preveriť, kto je kompetentný podať žiadosť, či
obec alebo TJ.
Bolo prijaté uznesenie 19/3/2017

7/0/0

p) Mgr. Hurtiš informoval o potrebe výmeny okien v objekte Staré šatne TJ Baník.
Starosta obce informoval, že nakoľko sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu je potrebné vyčísliť
výšku nákladov a následne schváliť OcZ uznesenie o poskytnutí finančných prostriedkov
z rozpočtu obce.
r) Starosta obce informoval poslancov o fungovaní „Oblastnej organizácia cestovného ruchu
” v našom regióne.
Na účet organizácie naša obec poukázala vklad 3 000,- eur, ktorý bude použitý na úhradu
nákladov na festival dychových hudieb „Sebedražská babka vo fazuli“ v roku 2017.
s)Starosta obce informoval poslancov o čerpaní dovolenky v čase od 9.3.2017 do 17.3.2017.
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K bodu 9. Schválenie uznesenia.
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Martina Hurtiša, aby prečítal
prijaté uznesenia. K prijatým uzneseniam neboli prítomnými poslancami OcZ vznesené
žiadne námietky ani výhrady.
Uznesenia boli schválené všetkými prítomnými poslancami OcZ.
K bodu 10. Ukončenie rokovania.
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Sebedraží dňa 1.3.2017.
Zapísala Eva Mjartanová
S obsahom zápisnice súhlasím
za overovateľov zápisnice :
Bc. Mária Boboková....................................
Štefan Beňadik .........................................

Ing. Peter Juríček
starosta obce
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