Z Á P I S N I C A č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 28. júna 2018 o 17,00
hod. v kancelárii starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní všetci piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, administratívna pracovníčka obecného úradu a hlavná kontrolórka obce.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Návrh prekleňovacieho úveru na prefinancovanie projektu EÚ.
4. Návrh komunitného plánu obce.
5. Návrh novej zmluvy o spoločnom obecnom úrade.
6. Návrh vysporiadania vlastníctva k pozemkom pod miestnou komunikáciou „Dole
Škôlkou“.
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 288/2018 schválený v
podobe, ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce
Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 289/2018 zvolilo za overovateľov
zápisnice Zdena Fronca a Miriam Ťahúňovú.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Z dôvodu realizácie projektu „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov
v obci Slaská“ predložil starosta obce návrh na prijatie prekleňovacieho úveru v prípade, že
bude nutné projekt predfinancovať. Za týmto účelom obec oslovila päť bankových inštitúcii
o predloženie indikatívnej ponuky, z toho 3 banky na žiadosť obce reagovali a ponuku
doručili v stanovenej lehote. Splatnosť prekleňovacieho úveru bola stanovená na jeden rok.

Výsledky jednotlivých ponúk boli nasledovné. Úroková sadzba: SZRB – 6 mesačný
EURIBOR+0,54% p.a.; VÚB – 1 mesačný EURIBOR+0,53% p.a. a Prima banka Slovensko –
1,20% p.a.. Poplatok za poskytnutie úveru: SZRB – 0,1% z poskytnutého objemu; VÚB –
0,1% z poskytnutého objemu a Prima banka Slovensko – 0,25% z poskytnutého objemu.
Zabezpečenie úveru: SZRB – blankozmenka obce; VÚB – blankozmenka obce a Prima banka
Slovensko – bez zabezpečenia. V rámci rozpravy poslankyňa Miriam Ťahúňová
skonštatovala, že najlepšie podmienky sú od VÚB a výhodou je aj skutočnosť, že obec už má
v tejto banke zriadený bankový účet. Na základe vyhodnotenia podmienok doručených
v indikatívnych ponukách bánk, obecné zastupiteľstvo uznesením č. 290/2018 schválilo
prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 300.000,00 eur na projekt „Nákup technológie pre
triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská“, kód projektu ITMS 310011B599 od
Všeobecnej úverovej banky, a.s. a schválilo zabezpečenie prekleňovacieho úveru formou
vystavenia vlastnej blankozmenky obce Slaská a podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke uzavretej medzi obcou Slaská a Všeobecnou úverovou bankou, a.s. vo forme
a s obsahom akceptovateľným pre veriteľa.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Návrh komunitného plánu bol súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie obecného
zastupiteľstva a preto starosta dal hneď priestor poslancom obecného zastupiteľstva a
otvoril rozpravu k uvedenému materiálu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 291/2018 schválilo Komunitný plán sociálnych služieb
obce Slaská 2018 – 2022 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Mesto Žiar nad Hronom preložilo obci Slaská na schválenie novú zmluvu o spoločnom
obecnom úrade. Písomne spravovaný návrh zmluvy bol súčasťou zverejnených materiálov na
rokovanie obecného zastupiteľstva a preto starosta obce otvoril hneď rozpravu k uvedenému
materiálu. V rámci rozpravy sa prihlásili o slovo poslanci Miroslav Hric a Arnošt Göth, ktorí
striedavo formulovali viaceré otázky k zmluve. Išlo o nasledovné pripomienky: návrh zmluvy
neobsahoval klauzulu o zrušení pôvodnej zmluvy; v časti návrhu zmluvy vyhradenom pre
podpisy štatutárov obcí nebola uvedená obec Slaská; návrh zmluvy obsahuje povinnosť pre
obec namnožovať zmluvy, čo doteraz vykonával spoločný obecný úrad; návrh zmluvy
obsahuje povinnosť pre obec expedovať písomnosti, čo doteraz vykonával spoločný obecný
úrad; v návrhu nie je špecifikovaná doprava pracovníkov spoločného obecného úradu na
konania; z návrhu zmluvy nie je jasné, kto preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú
nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a návrh zmluvy neobsahuje
povinnosť spoločného obecného úradu poskytovať štatistické údaje o konaniach. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 292/2018 zobralo na vedomie návrh zmluvy o zriadení

spoločného obecného úradu a poverilo starostu obce doručením pripomienok obecného
zastupiteľstva k návrhu zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Mestskému úradu
v Žiari nad Hronom.
Hlasovanie: za: 5 – Fronc, Göth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Obec oslovila spoluvlastníkov časti pozemku nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou
v časti obce „Dole Škôlkou“. Okrem jedného všetci ostatní vyslovili súhlas s predajom ich
spoluvlastníckeho podielu v cene 1,50€/m2. Z uvedených dôvodov obec predkladá návrh na
odkúpenie uvedeného nehnuteľného majetku, aby v budúcnosti mohla riešiť spracovanie
technického projektu rekonštrukcie tejto miestnej komunikácie. V rozprave poslanci
všeobecne vyslovili súhlas, aby sa vlastnícky postupne vysporiadali aj ostatné miestne
komunikácie a mohlo sa neskôr pristúpiť k ich rekonštrukcii. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 293/2018 schválilo kúpu nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 217/720 (zodpovedajúca výmera podielu – 49 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 6, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
zapísaná na LV č. 312 v k.ú. Slaská, od predávajúcej – Mária Sklenková, nar. 7.12.1951,
bytom Slaská č. 223, 966 22 Lutila, za kúpnu cenu spolu v sume 73,50 eur (1,50 €/m2); kúpu
nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 23/480
(zodpovedajúca výmera podielu – 8 m2), na pozemku parcela č. E-KN 6, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, zapísaná na LV č. 312 v k.ú. Slaská, od
predávajúcej – Anna Hurtíková, nar. 1.7.1962, bytom Slaská č. 238, 966 22 Lutila, za kúpnu
cenu spolu v sume 12,00 eur (1,50 €/m2); kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to:
spoluvlastnícke podiely o veľkosti 37/180 a 23/240 (zodpovedajúca výmera podielov – 33 m2
a 15,5 m2), na pozemku parcela č. E-KN 6, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
162 m2, zapísaná na LV č. 312 v k.ú. Slaská, od predávajúcej – Mária Weghová, nar.
7.7.1939, bytom Šupkova č. 3, 976 81 Podbrezová, za kúpnu cenu spolu v sume 72,75 eur
(1,50 €/m2) a kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to: spoluvlastnícke podiely
o veľkosti 37/180 a 23/240 (zodpovedajúca výmera podielov – 33 m2 a 15,5 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 6, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
zapísaná na LV č. 312 v k.ú. Slaská, od predávajúcej – Pavlína Jurášeková, nar. 27.7.1935,
bytom Poľná č. 30, 974 05 Banská Bystrica, za kúpnu cenu spolu v sume 72,75 eur (1,50
€/m2).
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018 obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie
obecného zastupiteľstva a tak starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Na
úvod rozpravy starosta uviedol, že okrem menších rozpočtových presunov je hlavným
dôvodom rozpočtového opatrenia realizácia projektu financovaného z prostriedkov EÚ a to

tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov v maximálnej sume 300.000,00 eur. Poslanci
nemali žiadne dotazy na starostu vo veci rozpočtového opatrenia a obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 294/2018 schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Materiál na rokovaní uviedla osobne hlavná
kontrolórka obce s tým, že sa snaží kontroly tematicky plánovať tak, aby stihla
prekontrolovať všetky dôležité oblasti činnosti obce. Zároveň poslancom oznámila, že tento
plán kontrolnej činnosti môžu doplniť, ak majú záujem, aby prekontrolovala nejakú konkrétnu
aktivitu obce, resp. výdavok obce. V rozprave poslanci uviedli, že hlavnou kontrolórkou
navrhnutý plán kontroly je dostatočný a v prípade, že by sa vyskytla nutnosť prekontrolovať
zvlášť niektorú činnosť obce, resp. finančnú operáciu obce, tak uznesením zastupiteľstva
vedia kedykoľvek o takúto kontrolu požiadať. Následne obecné zastupiteľstvo uznesením č.
295/2018 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
V bode „Rôzne“ sa už nikto neprihlásil o slovo.
K bodu č. 10
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.
Zapísala: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.

Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

Ing. Miriam Ť a h ú ň o v á, v.r.
overovateľka

Zdeno F r o n c, v.r.
overovateľ

