Zápisnica z rokovania poslancov OcZ dňa 21.4.2017
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. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016
7. Protest prokurátora
8. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
9. Správa HK obce
10. Rôzne – Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania
K bodu 1. Rokovanie poslancov OcZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom rokovania. Konštatoval že je prítomných 6 poslancov.
Prítomní : Jaroslav Špeťko, Mgr. Ľudmila Húsková, Vladimír Medňanský, Mgr. Martin
Hurtiš, , Štefan Beňadik.
Neprítomní poslanci: Igor Čertík, Ing. Dana Kolláriková, Bc. Mária Boboková
Poslanec Vladimír Medňanský navrhol zmenu programu rokovania. Požiadal vynechať bod
č.5 Inventarizácia majetku obce za rok 2016. Starosta nechal o zmene programu hlasovať.
Poslanci hlasovaním s návrhom súhlasili.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Eva Mjartanová
Za overovateľov zápisnice – Mgr. Martin Hurtiš
Vladimír Medňanský
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení- predseda : Ján Brindza
člen : Mgr. Ľudmila Húsková
člen : Štefan Beňadik
Bolo prijaté uznesenie 1/4/2017

6/0/0

K bodu 4. Kontrola uznesení.
K termínu konania OcZ sú aktuálne uznesenia OcZ :
- Uznesenie 2/3/2017, ktoré uložilo poslancom a OcU uskutočniť prieskum záujmu občanov
o záhradné kompostéry. Uznesenie je čiastočne splnené.
Výsledok prieskumu :
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Celkový počet domácností - rodinné domy 422 . Z toho 148 domácností majú záujem
o kompostéry v nasledovnom množstve. Veľké 126 ks, malé kompostéry 22 ks. Následne
otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Diskusia:
Starosta obce navrhol zakúpiť len jeden druh kompostérov, tie väčšie. Vychádzal zo
skúseností obci, ktoré už separujú biologický odpad. Každá domácnosť, ktorá prejavila
záujem o kompostér si môže jeden zakúpiť v hodnote 10 % z nákupnej ceny.
Poslanci sa po krátkej diskusii zhodli, že bude vhodné a potrebné zakúpiť aspoň 200 ks
kompostérov.
.
Bolo prijaté uznesenie 2/4/2017
6/0/0
- Uznesenie 3/3/2017,ktoré uložilo OcÚ odpredať pozemok p. Vladimírovi Ivanovi .
Uznesenie je splnené.
-Uznesenie 4/3/2017, ktoré uložilo OcÚ a inventarizačnej komisii vypracovať a predložiť
zastupiteľstvu „ Zápis o inventarizácii majetku obce za rok 2016. Uznesenie nie je splnené.
Bolo prijaté uznesenie 3/4/2017

6/0/0

-Uznesenie 11/3/2017, ktoré uložilo športovej komisii posúdiť podmienky ponuky na
kamerový systém . Uznesenie je splnené.
Športová komisia spolu so stavebnou komisiou sa touto ponukou zaoberala a odporučila
zakúpiť kamerový systém pre monitorovanie futbalového ihriska, ale aj iných dôležitých
objektov v obci.
Bolo prijaté uznesenie 4/4/2017

6/0/0

-Uznesenie 13/3/2017 , ktoré uložilo kultúrnej a stavebnej komisii posúdiť návrh na
zhotovenie uvítacích tabúľ. Uznesenie bolo splnené . Umelecký kováč Mgr. Juraj Kopnický
bude zhotovovať vstupné tabule podľa výberu komisie. Taktiež boli určené miesta na ich
osadenie.
Bolo prijaté uznesenie 5/4/2017
6/0/0
-Uznesenie 18/3/2017, ktoré uložilo OcÚ identifikovať vlastníkov pozemkov pod prírodným
klziskom na ulici Záhrady. Uznesenie bolo splnené Zoznam vlastníkov podľa LV je
k dispozícii v kancelárii obecného úradu.
-Uznesenie 17/3/2017, ktoré uložilo OcÚ požiadať OZV ENVI-PAK Bratislava o doplnenie
kontajnerov na zberový papier na sídlisku Boriny. Uznesenie bolo splnené .Starosta listom
požiadal uvedenú spoločnosť o poskytnutie kontajnerov.
K bodu 5 – Inventarizácia majetku obce za rok 2016
Na návrh V. Medňanského tento bod rokovania bol vynechaný.
K bodu 6 – Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016
Správu dostali poslanci spolu s pozvánkou na rokovanie OcZ. Starosta obce stručne
informoval o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Zdôvodnil čerpanie prekročených položiek.
Na záver konštatoval, že obec v roku 2016 hospodárila dobre a dosiahla prebytok
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hospodárenia z bežného rozpočtu vo výške 308 tisíc eur a celkovo 304 tisíc eur. Následne
otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Diskusia:
V. Medňanský ako predseda finančnej komisie konštatoval, že obec hospodári zodpovedne.
Niektoré položky sú prekročené a iné naopak nemajú čerpanie. Tento stav je čiastočne
spôsobený aj zmenou účtovania a účtovného programu.
Bolo prijaté uznesenie 6/4/2017

6/0/0

K bodu 7. - Protest prokurátora
Starosta obce prečítal list - „ Protest prokurátora ” a vysvetlil príčiny vzniku danej situácie.
Jedná sa o VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Sebedražie. Prokurátor
vzniesol protest proti článku 8 ods. 2 prvá veta . Uvedené ustanovenie VZN je v rozpore s § 7
ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Preskúmaním VZN bolo zistené, že je v rozpore s uvedeným zákonom .
Prokurátor podľa § 23 ods.2 písm. f) zákona o prokuratúre navrhuje napadnutú časť VZN
zrušiť.
Hlavný kontrolór obce upozornil na skutočnosť, že do 90 dní je potrebné zrušiť uvedené VZN
a schváliť nové, tak aby spĺňalo všetky zákonné náležitosti.
Starosta obce odporučil poslancom protestu prokurátora vyhovieť a prijať nové VZN.
Bolo prijaté uznesenie 7/4/2017

6/0/0

K bodu 8. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh VZN č. 2/2017, ktorý rieši podnet prokurátora.
Návrh bol zverejnený na internetovej stránke a na informačnej tabuli obce. Zdôvodnil potrebu
schválenia predloženého návrhu VZN .
Kontrolór obce navrhol zrušiť pôvodné VZN a schváliť nové VZN o poskytovaní dotácií.
Upozornil tiež na možnosť, že organizácia ktorej bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce
(napr. TJ Baník Sebedražie), ak nedokáže zúčtovať poskytnutú dotáciu do konca
kalendárneho roka, je povinná požiadať o predĺženie termínu zúčtovania a uviesť dôvody pre
ktoré nemôže vyúčtovať čerpania dotácie v zákonom stanovenom termíne.
Bolo prijaté uznesenie 8/4/2017

6/0/0

K bodu 9. Správa HK obce
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol správu o kontrolnej činnosti
za 1.štvrťrok 2017.
Hlavný kontrolór stručne informoval prítomných poslancov o svojej kontrolnej činnosti.
Uskutočnil inventarizáciu finančných prostriedkov pokladne, kde nebol zistený žiadny
rozdiel.
Kontroloval zúčtovanie dotácie TJ Baník Sebedražie za rok 2016 v hodnote 6 600,- eur, kde
nezistil žiadne nezrovnalosti. Konštatoval , že poskytnutá dotácia bola čerpaná v súlade so
zákonom , na rozvoj športu v našej obci a bola riadne zdokumentovaná.
Ďalej kontroloval nakladanie s obecným majetkom, kde pri predaji pozemkov neboli zistené
žiadne nezrovnalosti.
Spolupracoval pri tvorbe VZN, zúčastnil sa vzdelávacích seminárov, zúčastňoval sa na
zasadnutiach OcZ.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
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Bolo prijaté uznesenie 16/4/2017

6/0/0

10. Rôzne – Diskusia
a)
Starosta obce predložil poslancom žiadosť „ Klubu veteránov FK Baník Sebedražie ”
o poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie 19. ročníka futbalového turnaja „O pohár
starostu obce ” vo výške 200,- eur, ktorý sa uskutoční 24.6. 2017. Príspevok bude použitý na
občerstvenie účastníkov turnaja.
Poslanci hlasovaním žiadosť schválili. Uvedený náklad bude zahrnutý pri najbližšej úprave
rozpočtu do nákladov obce.
Bolo prijaté uznesenie 9/4/2017

6/0/0

b)
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Márie a JUDr. Jána Bittnerových bytom
Handlová o odkúpenie obecného pozemku parcela KNC č. 375/ 2 záhrada o výmere 68 m².
S odpredajom uvedeného pozemku poslanci nesúhlasili, nakoľko sa pozemok nachádza
v oblasti, kde by mohol byť využívaný obcou ako verejný priestor určený na parkovanie
Jedná sa o pozemok oproti predajne Balla.
Bolo prijaté uznesenie 10/4/2017

6/0/0

c).
Starosta obce predložil žiadosť pána Ing. Dušana Svitka a manželky Márie o odkúpenie
obecného pozemku. Jedná sa o pozemok ktorý užívajú a majú oplotený. Dali si vyhotoviť
geometrický plán. Jedná sa o výmeru 388 m ² vo vlastníctve obce. Navrhli cenu 3,- eur za m².
Keby došlo k odpredaju pozemku, tak by sa znehodnotil vedľajší pozemok, ktorý je vymeraný
ako samostatný stavebný pozemok v lokalite Dúbravka, kde sa plánuje IBV a stal by sa
nepredajným. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Diskusia:
Mgr. Hurtiš nesúhlasí s odpredajom uvedeného obecného pozemku , nakoľko táto lokalita
bude slúžiť na výstavbu rodinných domov a pozemky sa budú predávať ako stavebné.
Navrhol neschváliť odpredaj pozemku a vyzvať žiadateľa aby existujúce oplotenie pozemku
odstránil a oplotil si len svoj pozemok.
K uvedenému sa vyjadrili aj ostatní poslanci a vyjadrili nesúhlas s odpredajom obecného
pozemku a žiadajú o uvoľnenie zabratých pozemkov.
Bolo prijaté uznesenie 11/4/2017

6/0/0

d).
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Norberta Cibuľku na odkúpenie obecného
pozemku parcela KNC č. 2649/1 TTP o výmere 1673 m² v podiele 1/1.
Poslanci sa zhodli nepredávať pozemok, nakoľko v budúcnosti budú pozemky v danej
lokalite odpredávané ako stavebné.
Starosta obce navrhol vypracovať a schváliť zásady využitia novonadobudnutých pozemkov
a podľa toho postupovať v budúcnosti.
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Bolo prijaté uznesenie 12/4/2017

6/0/0

e)
Starosta obce prečítal list primátora Mesta Handlová , ktorým reagoval na výzvu mesta
Partizánske proti uskutočňovanému pokusu v Elektrárni Nováky.
Informoval o dezinformačnej kampani proti baníctvu na Hornej Nitre. V rozsiahlej správe
poukázal na prínos baníctva v našom regióne. Poslanci vzali list primátora na vedomie.
Bolo prijaté uznesenie 13/4/2017

6/0/0

f).
Starosta obce informoval poslancov o procese obstarávania odkanalizovania obce v rámci
projektu „Aglomerácia Sebedražie ”.
V uvedenom procese bola uskutočnená verejná súťaž na dodávateľa. Dodávateľ bol
vysúťažený , Ministerstvo ŽP SR vykonáva kontrolu verejnej súťaže, či boli dodržané všetky
zákonné náležitosti. Tento proces zdržuje celú realizáciu projektu.
Na uvedené poslanci vyjadrili nespokojnosť a odporučili starostovi obce napísať otvorený
list Ministerstvu ŽP SR a vyjadriť nespokojnosť s postupom schvaľovania projektu
„ Aglomerácia Sebedražie ”.
Bolo prijaté uznesenie 14/4/2017

6/0/0

g).
Starosta obce informoval poslancov o zámere vybudovať multifunkčné ihrisko s umelým
trávnikom a mantinelmi a požiadať o poskytnutie dotácie z programu „ Podpora rozvoja
športu na rok 2017”.
Bola by poskytnutá suma 40 000,- eur so spoluúčasťou obce 5 %.
Spoločnosť MARO by poskytla pomoc pri vybavovaní žiadosti a taktiež pri realizácii ihriska.
Dalo by sa s toho financovať aj detské ihrisko pri MŠ. Mgr. Hurtiš odporučil vymeniť umelú
trávu na multifunkčnom ihrisku nachádzajúcom sa v areáli TJ Baník Sebedražie. Súčasná
tráva je nevyhovujúca. Poslanci súhlasili so spoluúčasťou na projekte vo výške 5%.
Bolo prijaté uznesenie 15/4/2017

6/0/0

h).
Mgr. Húsková ako členka kultúrnej komisie informovala o priebehu príprav festivalu
dychových hudieb „Sebedražská babka vo fazuli”.
Na festivale by mali vystupovať tri dychové hudby a ako hosť hudobná skupina „Polemic”, čo
by malo zabezpečiť vyššiu účasť občanov aj z okolitých obcí. Náklady na honorár skupiny
Polemic budú zahrnuté do rozpočte obce pri najbližšej úprave rozpočtu obce.
Bolo prijaté uznesenie 17/4/2017

6/0/0

ch).
Jaroslav Špeťko informoval poslancov o príprave MDD , ktorý sa uskutoční 3.6.2017 a bude
spojený s Rely „Veterán Club – Bojnice”, čo prinesie pekný zážitok deťom aj občanom obce.
V minulom roku mala uvedená akcia dobrý ohlas u občanov.
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K bodu 11. Schválenie uznesenia
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Jána Brindzu, 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 12. Ukončenie rokovania.
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Sebedraží dňa 21.4.2017.
Zapísala Eva Mjartanová
S obsahom zápisnice súhlasím
za overovateľov zápisnice :
Mgr. Martin Hurtiš....................................
Vladimír Medňanský .........................................

Ing. Peter Juríček
starosta obce
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