UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 11. júna 2020
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Jozefa Malého a p. Martina Sklenku za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.6.2020.

Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 86/2020 až 94/2020.

Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020.

Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo
-

A) Vyhlasuje:
Voľbu hlavného kontrolóra obce s termínom konania dňa 20.8.2020.
B) Schvaľuje:
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Slaská a o náležitostiach
prihlášky podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 31.5.2020 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenia č. 2/2020 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer zámeny svojho majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/8 z celku
(zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č. 53/5, vedená ako záhrada
o výmere 398 m2, zapísaná na LV č. 521 v k.ú. Slaská; za majetok a to: spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 25/162 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č.
478/1, vedená ako záhrada o výmere 963 m2, zapísaná na LV č. 594 v k.ú. Slaská od
spoluvlastníka – JUDr. Jozef Salay, Jesenského 846/45, 965 01 Žiar nad Hronom; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícky podiel obce v parcele E-KN č.
53/5 sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá rodinnému domu p. Salaya, bola užívaná jeho
právnymi predchodcami a v súčasnosti je užívaná ním. Ponúknutý spoluvlastnícky podiel p.
Salaya na zámenu sa nachádza v pozemku v rovnakej lokalite, ide o pozemok rovnakého druhu
a zodpovedajúca výmera spoluvlastníckeho podielu je rovnaká. Tento zámer zámeny bol
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN 752/8, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 3 m2) a pozemok parcela č. C-KN 752/9, vedená ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3
m2), obidva pozemky zameraná geometrickým plánom č. 51822326-23/2019, ktoré sa odčleňujú
z parcely C-KN č. 752/7, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2,
spolu v sume 18,00 € v prospech kupujúceho – Dávid Göth, Slaská 234, 966 22; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely C-KN č. 752/8 a 752/9 sú
priľahlé k rodinnému domu súp. č. 121, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú súčasťou
dvora, ktorý žiadateľ užíva. Tento zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.

Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo
-

A) Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Slaská za rok 2019
s odporúčaním schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky obce Slaská za rok 2019.
Individuálnu výročnú správu obce Slaská za rok 2019 podľa predloženého návrhu.
B) Schvaľuje:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.
Použitie prebytku finančných prostriedkov rozpočtového hospodárenia rok 2019 vo výške 100 %
(9.428,15 Eur) na tvorbu rezervného fondu.

-

Hospodársky výsledok nákladov a výnosov za rok 2019 vo výške 16.453,96 € a jeho zaúčtovanie
na účty MD431 a DAL428.

Uznesenie č. 106/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v sume maximálne 12.000,00 eur na
úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou strechy budovy KONZUM (súp. č. 184).
- Čerpanie municipálneho úveru Univerzál v sume maximálne 14.600,00 eur na úhradu nákladov
spojených s realizáciou projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“.

Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Všeobecnú a podrobnú bilanciu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva obce za rok 2019.

Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Za prebytočný hnuteľný majetok obce: traktor Zetor 7745.
- Prevod uvedeného prebytočného hnuteľného majetku na základe uskutočnenia obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod hnuteľného majetku obce:
Súťaž začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce a na webovom sídle obce. Písomné
cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS –
1/2020 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 19.8.2020, vrátane dňa 19.8.2020 do 15,00 hod. Ponuky sa
môžu predkladať len v slovenskom jazyku. Písomný návrh musí obsahovať - obchodné meno, resp.
meno a priezvisko navrhovateľa; IČO, resp. dátum narodenia navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko
navrhovateľa; návrh ceny; termín a spôsob platby kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude
obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení
nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných
dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť vybraný návrh
prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa
vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo
kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť
schválený obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Prijatie municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 15.000,00 eur poskytnutého
zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 Žilina.
- Že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška
znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší

-

objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho
roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z úveru.

Za správnosť: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

