Z Á P I S N I C A č. 6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 13. decembra 2019 o
16,00 hod. v zasadačke obecného úradu vo volebnom období 2018 - 2022.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a
administratívna pracovníčka obecného úradu. Hlavná kontrolórka obce Lucia Borošová sa
ospravedlnili.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia starostu obce o plnení uznesení 60/2019 až 71/2019.
4. Informácia o aktivitách OcÚ.
5. Hlavná kontrolórka obce:
a) Správa o výsledkoch kontrol č. 5/2019.
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
c) Stanovisko k návrhu rozpočtu.
6. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 30.11.2019.
b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019.
c) Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.
7. Žiadosti:
a) OZ Športový klub Slaská o poskytnutie dotácie.
b) JDS MO Slaská o poskytnutie dotácie.
c) OZ Slašťanská kapela o poskytnutie dotácie.
8. Majetková agenda:
a) Návrh predaja nehnuteľnosti (pozemku) podľa schváleného zámeru (p. Anna
Bahnová).
b) Návrh kúpy spoluvlastníckeho podielu v pozemku.
c) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku.
9. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Slaská.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. 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. 72/2019 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce sl. Zuzanu
Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 73/2019 zvolilo za overovateľov zápisnice
p. Jozefa Malého a p. Martina Sklenku.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Informáciu o plnení uznesení č. 60/2019 až 71/2019 namiesto neprítomnej hlavnej
kontrolórky obce predniesol starosta obce. V uvedenej informácii konštatoval, že boli splnené
všetky prijaté uznesenia. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 74/2019 zobralo na vedomie
informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 60/2019 až 71/2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Informácia o aktivitách obecného úradu bola spracovaná písomne, bola zverejnená
a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Miroslav Hric sa zaujímal o to, aký druh krytiny sa
navrhuje v rámci rekonštrukcie strechy na budove Konzumu. Starosta obce ho informoval, že
rovnaký ako na Obecnom úrade v Lutile, čiže prekrytie eternitu novou krytinou, čo je
najlacnejší variant. Poslanec Martin Sklenka mal otázku, či už obec vie predpokladaný náklad
na uvedenú rekonštrukciu. Starosta obce ho informoval, že náklady sa predpokladajú
maximálne v sume do 12.000 eur, avšak definitívna cena bude známa po realizácii verejného
obstarávania v budúcom roku. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 75/2019 zobralo na
vedomie informáciu o aktivitách obecného úradu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Správu o výsledkoch kontrol č. 5/2019 spracovala hlavná kontrolórka písomne, bola
zverejnená a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. Správu v krátkosti za neprítomnú kontrolórku predniesol
starosta obce. Správa obsahuje výsledky stavu a vývoja záväzkov a pohľadávok obce.
Kontrolou neboli zistené nedostatky a nie je potrebné prijímať k nej žiadne opatrenia.
K predmetnému materiálu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
76/2019 zobralo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol č. 5/2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 spracovala hlavná
kontrolórka, návrh bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta
obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali pripomienky k návrhu
plánu kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 77/2019 schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu sa presunulo do bodu č. 6 rokovania
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 6
Plnenie rozpočtu k 30.11.2019 bolo spracované písomne, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. K predmetnému materiálu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 78/2019 zobralo na vedomie Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019 bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom
doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. Na úvod rozpravy starosta obce poslancov informoval, že návrh rozpočtového
opatrenia bol v zmysle zákona v určenej lehote zverejnený pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a k návrhu neboli doručené zo strany verejnosti žiadne pripomienky. Poslanec
Martin Sklenka sa opýtal na navýšenie príjmovej časti rozpočtu o sumu 8.000,00 eur, či je to
spojené s projektom detských preliezok. Starosta obce ho informoval, že ide o dotáciu z úradu
vlády na uvedený účel a táto dotácia už bola obci poskytnutá a nachádza sa na depozitnom
bankovom účte obce. Poslanec Miroslav Hric sa pýtal na zvýšené výdavky v rámci poistenia
majetku, ktoré je viazané na zberný dvor. Starosta obce ho informoval, že zvýšené poistné je
spojené s novou technikou získanou cez projekt EÚ. Poslanec Miroslav Hric dodal, že si
neuvedomil, že projekt s novou technikou je viazaný na zberný dvor a už rozumie navýšeniu
poistného, keďže táto technika musí byť automaticky poistená. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 79/2019 schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtu obce na roky 2020 až 2022 bol spracovaný písomne, bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu

k tomuto bodu programu. Na úvod rozpravy starosta obce poslancov informoval, že návrh
rozpočtu bol v zmysle zákona v určenej lehote zverejnený pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a k návrhu neboli doručené zo strany verejnosti žiadne pripomienky a ani
doplňujúce návrhy. Zároveň starosta obce predniesol doplňujúci návrh, aby bol rozpočet
doplnený tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov o sumu 7.000,00 eur. Svoj návrh
odôvodnil tým, že obci bol už schválený projekt na zamestnanie a v roku 2020 jej bude
poskytnutý príspevok v sume 7.000,00 eur. V čase spracovania návrhu rozpočtu ešte obec
nedisponovala informáciou, že bude s projektom úspešná. V rámci navrhnutého rozpočtu sa
v obci počíta s realizáciou mostíka na Priehrade, s rekonštrukciou strechy na budove Konzum,
s ukončením chodníka z Tomáškovej a s jeho následným odvodnením, s novým dopravným
značením na Dielničkách, s realizáciou projektu detských preliezok, s výsadbou cez projekt
„Zelené obce“, či s realizáciou odkúpenia pozemku od miestnej cirkvi na možný budúci
projekt domova dôchodcov. Poslanec Martin Sklenka mal otázku, či je možné posielať
materiál návrhu rozpočtu v budúcnosti skôr ako je zákonná lehota pre doručovanie materiálov
poslancom (3 dni pred rokovaním) a či v budúcnosti neurobiť ohľadom návrhu rozpočtu
najskôr neformálne pracovné stretnutie poslancov. Starosta obce ho informoval, že návrh
rozpočtu bol zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním, aby mala verejnosť možnosť ho
pripomienkovať a tak sa aj poslanci mohli s materiálom oboznámiť skôr, avšak obecný úrad
nemá problém v budúcnosti návrh rozpočtu doručiť poslancov minimálne dva týždne pred
rokovaním zastupiteľstva. Tiež sa obec nebráni aj prípadnému neformálnemu pracovnému
stretnutiu poslancov. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 80/2019 pod a) zobralo na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, pod
b) schválilo finančný rozpočet obce na rok 2020 bez programovej štruktúry podľa
predloženého a doplneného návrhu s tým, že neuplatnenie programového rozpočtu na rok
2020 bude s účinnosťou od 1.1.2020 a pod c) zobralo na vedomie návrh finančného rozpočtu
obce na roky 2021 a 2022 bez programovej štruktúry podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Obci boli doručené tri žiadosti o dotácie, konkrétne od OZ Športový klub Slaská v sume
3.500,00 eur, od JDS MO Slaská v sume 1.000,00 eur a od OZ Slašťanská kapela v sume
1.000,00 eur. Uvedené organizácie spracovali žiadosti písomne, doručili v predpísanej lehote,
tieto žiadosti boli zverejnené a poslancom doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Vo všeobecnej rozprave bolo skonštatované,
že všetky tri organizácie vyvíjajú prospešnú činnosť v rámci územia obce a poskytujú
príležitosti občanom na voľnočasové aktivity. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 81/2019
schválilo:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 v sume 3.500,00 eur v prospech
žiadateľa – OZ Športový klub Slaská, IČO – 45 017 638, so sídlom Slaská 17, 966 22.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 v sume 1.000,00 eur v prospech
žiadateľa – Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia JDS Slaská, IČO –
00 897 019, číselný identifikátor – 00897019 637, so sídlom Slaská 213, 966 22.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 v sume 1.000,00 eur v prospech
žiadateľa – OZ Slašťanská kapela, IČO – 42 393 264, so sídlom Slaská 119, 966 22.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Zámer predaja pozemku v prospech p. Anny Bahnovej bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 68/2019 zo dňa 30.10.2019 a bol zverejnený od 4.11.2019 do 13.12.2019.
O zverejnení zámeru sa v materiáloch nachádzajú vytlačené printscreeny z webovej stránky
obce. K uvedenému zámeru nebola obci doručená žiadna pripomienka. Návrh predaja bol
spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie.
Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K predmetnému materiálu sa
nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 82/2019:
A) Berie na vedomie:
Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcela č. C-KN 743/8, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 75 m2), zameraná geometrickým plánom č. 31332552/95/2019, ktorá sa
odčleňuje z parcely E-KN č. 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu
cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 225,00 € v prospech kupujúcej – Anna Bahnová, trvale bytom
Tajovského 539/26, 965 01 Žiar nad Hronom; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
sú dané tým, že pozemok parcela č. C-KN 743/8 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľky a žiadateľka vykonáva aj údržbu uvedeného pozemku; bol
zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 4.11.2019 do
13.12.2019.
B) Schvaľuje:
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti - pozemku parcela č. C-KN 743/8, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 75 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 75 m2), zameraná geometrickým plánom č. 31332552/95/2019, ktorá sa odčleňuje
z parcely E-KN č. 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00
€/m2, spolu v sume 225,00 € v prospech kupujúcu – Anna Bahnová, trvale bytom Tajovského
539/26, 965 01 Žiar nad Hronom; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým,
že pozemok parcela č. C-KN 743/8 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľky a žiadateľka vykonáva aj údržbu uvedeného pozemku. Tento predaj
bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce predložil na rokovanie návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
v pozemku pri miestnom cintoríne, ktorý môže byť v budúcnosti vhodný ako parkovacia
plocha. Návrh na odkúpenie bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený
ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
K predmetnému materiálu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
83/2019 schválilo:

Kúpu nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24
(zodpovedajúca výmera podielu – 29 m2), na pozemku parcela č. E-KN 415, vedená ako orná
pôda o výmere 696 m2, zapísaná na LV č. 918 pod B.14. v k.ú. Slaská od predávajúceho –
Ľubomír Lalo, trvale bytom Slaská 222, 966 22, za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume
87,00 €.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obci sa podarilo vysporiadať vlastníctvo k dvom rodinným domom a k pozemkom, ktoré sú
k týmto domom priľahlé. Vysporiadanie obec vykonala z dôvodu, aby eliminovala existenciu
opustených domov a predišla tomu, že nehnuteľnosti následne za nízku cenu odkúpia
neprispôsobiví občania. Uvedený nehnuteľný majetok je pre obec prebytočný a preto navrhuje
jeho odpredaj cez obchodnú verejnú súťaž. Písomne spracovaný návrh obchodnej verejnej
súťaže bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Martin Sklenka sa opýtal ako obec určila
najnižšiu cenu týchto nehnuteľností (20.000,00 eur), ktorá je v návrhu uvedená. Starosta obce
ho informoval, že v tomto prípade cenu tvoria všetky náklady, ktoré obec mala ku dňu
vyhlásenia súťaže na vysporiadanie vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam. To
znamená, že ju tvoria kúpne ceny za obidva domy, kúpne ceny za pozemky, vrátane
poplatkov a tiež vrátane nákladov na znalecký posudok. Ostatní poslanci nemali žiadne
otázky a ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 84/2019 schválilo:
- Za prebytočný majetok obce Slaská: rodinný dom súp. č. 91, postavený na pozemku
parcela C-KN 188, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/1, rodinný dom súp. č. 92, postavený na pozemku parcela C-KN 189, zapísaný na LV
č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1, hospodárska budova bez
súpisného čísla, postavená na pozemku parcela C-KN 191/3, zapísaná na LV č. 1053
v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1, pozemok parcela C-KN 188, vedená
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 189, vedená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 122 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 190, vedená ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 45 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 191/1, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 62 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/1,pozemok parcela C-KN 191/2, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46
m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok
parcela C-KN 191/3, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, zapísaná
na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela CKN 191/4, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, zapísaná na LV č.
1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 191/5,
vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú.
Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 192/1, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 192/2, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 193/1, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 1170 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 193/2, vedená ako

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1, pozemok parcela C-KN 193/3, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 193/4, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 193/5, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1,pozemok parcela C-KN 194/1, vedená ako záhrada
o výmere 171 m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/1,pozemok parcela C-KN 194/4, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43
m2, zapísaná na LV č. 1053 v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1.
-

Prevod uvedeného prebytočného 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 nehnuteľného
majetku obce Slaská: Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce
Slaská, na webovom sídle obce Slaská a v regionálnej tlači. Písomné cenové ponuky je
treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS – 3/2019
s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 27.2.2020, vrátane dňa 27.2.2020 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, označenie nehnuteľného majetku, 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. Uvedené
nehnuteľnosti sú predajné všetky naraz ako celok, nie je možné odkupovať ich jednotlivo.
Najnižšia cena všetkých uvedených nehnuteľností spolu nesmie klesnúť pod cenu
20.000,00 eur (dvadsať tisíc eur). 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.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Obec vypracovala návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slaská. Obec tak reagovala na
prílohu nariadenia vlády, ktorou sú určené položky a sadzby za uloženie zmesového

komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. Poplatky pre obec sa odvíjajú
od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ale výška poplatku sa aj zvyšuje v najbližších
rokoch. Obec v roku 2019 platila poplatok za uloženie odpadu v sume 7 eur/tona, pričom
dosahovala úroveň vytriedenia komunálneho odpadu viac ako 50%. Za rok 2019 dosiahne
obec úroveň vytriedenia komunálneho odpadu medzi 40% až 50%. V zmysle prílohy
nariadenia vlády teda vyplýva, že cena za uloženie odpadu sa bude pre obec pohybovať
v sume 12 eur/tona. Z uvedeného dôvodu obec navrhuje zvýšiť súčasný poplatok v sume 3,00
eur na sumu 4,00 €. Písomne spracovaný návrh VZN bol zverejnený a poslancom doručený
ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Poslanec Miroslav Hric v rozprave len potvrdil, že je platné takéto nariadenie vlády aj
s prílohou a pre rok 2021 sa poplatky za uloženie odpadov zvyšujú tiež a budú sa pohybovať
v rôznej úrovni podľa separácii v jednotlivých obciach, avšak k ich navýšeniu dôjde aj
v prípade maximálnej separácie. Ostatní poslanci nemali žiadne otázky a ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 85/2019 schválilo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Slaská podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
V tomto bode programu sa nikto neprihlásil o slovo.
K bodu č. 11
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo, keďže verejnosť prítomná nebola.
K bodu č. 12
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva predpokladá v prvej polovici mesiaca marec.

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

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

Ing. Jozef M a l ý
overovateľ

Mgr. Martin S k l e n k a
overovateľ

