Z Á P I S N I C A č. 5/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 10. decembra 2020
o 17,00 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.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia starostu obce o plnení uznesení 122/2020 až 138/2020.
4. Informácia o aktivitách OcÚ.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
6. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 30.11.2020.
b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020.
c) Návrh rozpočtu na roky 2021-2023.
7. Majetková agenda:
a) Predaj majetku obce (Slaská, p. Jarmila Burclová) podľa schváleného zámeru.
b) Predaj majetku obce (Slaská, sl. Zuzana Mojžišová) podľa schváleného zámeru.
c) Predaj majetku obce (Slaská, Severín Fialka) podľa schváleného zámeru.
d) Predaj majetku obce (Slaská, manž. Lavircoví) podľa schváleného zámeru.
e) Predaj majetku obce (Slaská, p. Ján Koka) podľa schváleného zámeru.
f) Zámer predaja majetku obce (Slaská, p. Milota Čamajová).
g) Zámer predaja majetku obce (Slaská. p. Ondrej Hric).
h) Zámer predaja majetku obce (Slaská, p. Peter Hric).
i) Zámer predaja majetku obce (Slaská, manž. Markoví).
j) Vyhodnotenie OVS 2/2020 (predaj pozemku v k.ú. Kosorín).
k) Vyhlásenie OVS 3/2020 (predaj pozemkov v k.ú. Slaská).
8. Žiadosti
a) Žiadosť OZ Pro Slaská o poskytnutie dotácie na rok 2021.
b) Žiadosť OZ Športový klub Slaská o poskytnutie dotácie na rok 2021.
c) Žiadosť OZ Senior klub Slaská o poskytnutie dotácie na rok 2021.
9. Návrh noriem obce:
a) Návrh VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Slaská.
b) Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Slaská.
c) Návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Slaská.
d) Návrh zásad poskytovania finančného príspevku obce Slaská na zabezpečenie
spoločného stravovania dôchodcov.
e) Návrh štatútu obce Slaská.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. 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. 139/2020 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce Mgr. Zuzanu
Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 140/2020 zvolilo za overovateľov zápisnice
p. Miroslava Hrica a p. Miriam Ťahúňovú.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Informáciu o plnení uznesení č. 122/2020 až 138/2020 predniesol starosta obce, ktorý
skonštatoval, že boli splnené všetky prijaté uznesenia. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
141/2020 zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 122/2020 až
138/2020.
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. V rozprave sa poslanec Hric pýtal ako sta zástupcovia StVPS, a.s. stavajú
k zníženej kvalite pitnej vody. Starosta obce odpovedal, že vo veci kvality pitnej vody bolo
podané trestné oznámenie zo strany jedného z občanov obce. Vodári hľadajú dôvod zakalenia,
ktoré sa javí priamo na zdroji, ale nevylučuje sa ani porucha na potrubí. Časť podielu na
zakalení môže mať aj ťažba dreva v blízkosti zdrojov a vodovodnej infraštruktúry. Obec nie je
vlastníkom a ani prevádzkovateľom vodovodu, situáciu však monitoruje a dotazuje sa
u prevádzkovateľa na formy riešenia, aby sa stav pitnej vody zlepšil. Viac sa do rozpravy
k tomuto bodu neprihlásil nikto o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 142/2020 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
Vzhľadom na skutočnosť, že mandát súčasnej hlavnej kontrolórky skončil dňa 31.8.2020 a na
posledne vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra obce sa nikto neprihlásil, je potrebné vyhlásiť
novú voľbu hlavného kontrolóra. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti
prihlášky boli spracované písomne, boli zverejnené a poslancom doručené ako materiál na
rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rozprave sa
poslanci zhodli na dátume novej voľby a to 4.3.2021, keď bude opäť rokovať obecné
zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo následne uznesením č. 143/2020 za A) vyhlásilo voľbu
hlavného kontrolóra obce s termínom konania dňa 4.3.2021 a za B) schválilo podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Slaská a o náležitostiach prihlášky
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Plnenie rozpočtu k 30.11.2020 bolo spracované písomne, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. V rozprave sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
144/2020 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30.11.2020.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020 bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom
doručený ako materiál na rokovanie. K predmetnému návrh nebola zo strany verejnosti
doručená žiadna pripomienka. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Na začiatku uviedol, že návrh obsahuje reálne plnenie rozpočtu podľa získaných príjmov
a vynaložených výdavkov v tomto roku. Príjem sa zvýšil na dani z nehnuteľností, čo bolo
spôsobené novým daňovým subjektom, ktorý v rámci lesných pozemkov ako prílohu priložil
nový znalecký posudok s vyššou cenou za lesné pozemky. Tiež sa zvýšila položka príjmu
z prenájmu, čo bolo spôsobené prenájmom kuchyne v bývalej MŠ. Na strane výdavkov pribudli
položky spojené s COVID-19, avšak tieto sú kryté ja na strane príjmov, nakoľko štát náklady
s tým spojené obci preplatil. Poslanec Sklenka sa pýtal na výdavky spojené s osadením nového
dopravného značenia v časti obce Dielničky, keďže bolo vykonané a vo výdavkovej časti ho
nenašiel, tak či bolo rozpočtované. Starosta obce odpovedal, že tento výdavok bol riadne
rozpočtovaný, preto nie je potrebné ho upravovať cez rozpočtové opatrenie, len je zaúčtované
na inej položke ako pôvodne kvôli správnej klasifikácii. Poslanec Sklenka sa ešte pýtal na
rozpočtovanie spotreby energie, či sa to dá presne špecifikovať a či nie je potrebné tento
výdavok navýšiť. Starosta obce odpovedal, že spotreba energie sa mení podľa aktivít v obci
v jednotlivých budovách. Teraz sa očakáva preplatok, nakoľko kvôli núdzovému stavu
spojenému s COVID-19 bola značne obmedzená mobilita ľudí a tým pádom aj organizácia
podujatí. Výdavky na energie sa dajú len odhadovať, lebo ich vyúčtovanie sa vykonáva vždy

začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka, kedy sú známe presné čísla spotreby. Viac sa
nikto neprihlásil o slovo k tomuto bodu programu. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
145/2020 schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2020 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom
doručený ako materiál na rokovanie. K predmetnému návrh nebola zo strany verejnosti
doručená žiadna pripomienka. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Poslanec Sklenka sa pýtal na krytie výdavkov rozpočtovaných nákladov spojených z výstavbou
nového mosta na Priehrade. Starosta odpovedal, že výdavky sú kryté už schváleným úverovým
rámcom, nakoľko obec si už nemôže dovoliť čakať na realizáciu tohto projektu, keďže ide
o havarijný stav. Obec síce pred viac ako rokom podala na uvedenú stavbu projekt so žiadosťou
o získanie nenávratného finančného príspevku, avšak k dnešnému dňu neboli tieto žiadosti zo
strany riadiaceho orgánu (PPA) vyhodnotené. Zlý technický stav však obec núti projekt
realizovať z iných zdrojov. Viac sa v rozprave nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 146/2020 schválilo finančný rozpočet obce na rok 2021 bez programovej
štruktúry podľa predloženého návrhu s tým, že neuplatnenie programového rozpočtu na rok
2021 bude s účinnosťou od 1.1.2021 a zobralo na vedomie návrh finančného rozpočtu obce na
roky 2022 a 2023 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
Na základe schváleného zámeru predaja majetku obec predložila návrh predaja majetku. Zámer
predaja majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.
132/2020 a tento zámer predaja majetku bol riadne zverejnený od 4.11.2020 do 10.12.2020.
K zverejnenému zámeru predaja majetku v prospech žiadateľky – Mgr. Jarmila Burclová
nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Návrh predaja majetku bol
spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta
obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil
o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 147/2020 zobralo na vedomie informáciu, že
zámer obce Slaská na predaj majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 63/160
(zodpovedajúca výmera podielu – 148 m2) na pozemku parcela E-KN č. 147/1, vedená ako orná
pôda o výmere 375 m2, zapísaná na LV č. 155 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu
v sume 444,00 € v prospech kupujúcej – Mgr. Jarmila Burclová, Slaská 13, 966 22; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela E-KN č. 147/1 je priľahlá
k rodinnému domu súp. č. 13, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky a je súčasťou
oplotenej záhrady, ktorú žiadateľka užíva; bol zverejnený na úradných tabuliach obce
a webovej stránke obce v období od 4.11.2020 do 10.12.2020 a schválilo v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 63/160 (zodpovedajúca výmera podielu – 148
m2) na pozemku parcela E-KN č. 147/1, vedená ako orná pôda o výmere 375 m2, zapísaná na
LV č. 155 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 444,00 € v prospech kupujúcej

– Mgr. Jarmila Burclová, Slaská 13, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú
dané tým, že pozemok parcela E-KN č. 147/1 je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 13, ktorý
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky a je súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľka užíva.
Tento predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Na základe schváleného zámeru predaja majetku obec predložila návrh predaja majetku. Zámer
predaja majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.
133/2020 a tento zámer predaja majetku bol riadne zverejnený od 4.11.2020 do 10.12.2020.
K zverejnenému zámeru predaja majetku v prospech žiadateľky – Mgr. Zuzana Mojžišová
nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Návrh predaja majetku bol
spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta
obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil
o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 148/2020 zobralo na vedomie informáciu, že
zámer obce Slaská na predaj majetku obce a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 16/105
(zodpovedajúca výmera podielu – 14 m2) na pozemku parcela E-KN č. 452, vedená ako orná
pôda o výmere 92 m2, zapísaná na LV č. 924 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti
9/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 6 m2) na pozemku parcela E-KN č. 451, vedená ako
orná pôda o výmere 42 m2, zapísaná na LV č. 1007 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 10,5 m2) na pozemku parcela E-KN č. 450,
vedená ako orná pôda o výmere 42 m2, zapísaná na LV č. 1006 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 5/32 (zodpovedajúca výmera podielu – 13 m2) na pozemku parcela E-KN č.
448/1, vedená ako orná pôda o výmere 81 m2, zapísaná na LV č. 921 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 6,5 m2) na pozemku
parcela E-KN č. 447/1, vedená ako orná pôda o výmere 13 m2, zapísaná na LV č. 932 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 1 m2) na
pozemku parcela E-KN č. 446/1, vedená ako orná pôda o výmere 3 m2, zapísaná na LV č. 946
v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,00 € v prospech kupujúcej – Mgr.
Zuzana Mojžišová, Slaská 42, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané
tým, že spoluvlastnícke podiely sa nachádzajú v pozemkoch, ktoré sú priľahlé k rodinnému
domu súp. č. 42, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky a sú súčasťou oplotenej
záhrady, ktorú žiadateľka užíva; bol zverejnený na úradných tabuliach obce a webovej stránke
obce v období od 4.11.2020 do 10.12.2020 a schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj majetku a to:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 16/105 (zodpovedajúca výmera podielu – 14 m2) na pozemku
parcela E-KN č. 452, vedená ako orná pôda o výmere 92 m2, zapísaná na LV č. 924 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 6 m2) na
pozemku parcela E-KN č. 451, vedená ako orná pôda o výmere 42 m2, zapísaná na LV č. 1007
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 10,5 m2)
na pozemku parcela E-KN č. 450, vedená ako orná pôda o výmere 42 m2, zapísaná na LV č.
1006 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/32 (zodpovedajúca výmera podielu –
13 m2) na pozemku parcela E-KN č. 448/1, vedená ako orná pôda o výmere 81 m2, zapísaná na
LV č. 921 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu
– 6,5 m2) na pozemku parcela E-KN č. 447/1, vedená ako orná pôda o výmere 13 m2, zapísaná
na LV č. 932 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera
podielu – 1 m2) na pozemku parcela E-KN č. 446/1, vedená ako orná pôda o výmere 3 m2,
zapísaná na LV č. 946 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,00 €

v prospech kupujúcej – Mgr. Zuzana Mojžišová, Slaská 42, 966 22; z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícke podiely sa nachádzajú v pozemkoch,
ktoré sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 42, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve
žiadateľky a sú súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľka užíva. Tento predaj bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Na základe schváleného zámeru predaja majetku obec predložila návrh predaja majetku. Zámer
predaja majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.
134/2020 a tento zámer predaja majetku bol riadne zverejnený od 4.11.2020 do 10.12.2020.
K zverejnenému zámeru predaja majetku v prospech žiadateľa – Severín Fialka nebola obci
doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Návrh predaja majetku bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 149/2020 zobralo na vedomie informáciu, že zámer obce
Slaská na predaj majetku obce a to: pozemok parcela C-KN č. 592/1, vedená ako záhrada
o výmere 184 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 184 m2),
ktorá sa odčleňuje z pozemku parcela E-KN č. 1213/1, vedená ako ostatná plocha o výmere
2238 m2, zapísaná na LV č. 945 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 552,00
€ v prospech kupujúceho – Severín Fialka, Slaská 206, 966 22; z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela C-KN č. 592/1 je priľahlá k rodinnému domu
súp. č. 206, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a je súčasťou oplotenej záhrady, ktorú
žiadateľ užíva; bol zverejnený na úradných tabuliach obce a webovej stránke obce v období od
4.11.2020 do 10.12.2020 a schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj majetku a to: pozemok parcela C-KN č.
592/1, vedená ako záhrada o výmere 184 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 184 m2), ktorá sa odčleňuje z pozemku parcela E-KN č. 1213/1, vedená ako
ostatná plocha o výmere 2238 m2, zapísaná na LV č. 945 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00
€/m2, spolu v sume 552,00 € v prospech kupujúceho – Severín Fialka, Slaská 206, 966 22;
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela C-KN č. 592/1
je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 206, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a je
súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľ užíva. Tento predaj bol schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Na základe schváleného zámeru predaja majetku obec predložila návrh predaja majetku. Zámer
predaja majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.
136/2020 a tento zámer predaja majetku bol riadne zverejnený od 4.11.2020 do 10.12.2020.
K zverejnenému zámeru predaja majetku v prospech žiadateľov – Ing. Milorad Lavirac
a manželka Ing. Dana Lavircová Lalová nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany
verejnosti. Návrh predaja majetku bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom
doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
150/2020 zobralo na vedomie informáciu, že zámer obce Slaská na predaj majetku obce a to:

diel č. 1 geometrického plánu č. 33334501-026/2020, o výmere 56 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 56 m2), ktorá sa odčleňuje z pozemku parcela
E-KN č. 1214/3, vedená ako ostatná plocha o výmere 7832 m2, zapísaná na LV č. 944 v k.ú.
Slaská a ktorá spoluvytvára novovytvorenú parcelu C-KN č. 698/2, vedená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 347 m2; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 168,00 €
v prospech kupujúcich – Ing. Milorad Lavirac a manželka Ing. Dana Lavircová Lalová, Slaská
198, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela CKN č. 698/2 je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 198, ktorý je v bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľov ako manželov a je súčasťou oploteného dvora, ktorý žiadatelia
užívajú a majú na ňom zriadenú aj prípojku NN k rodinnému domu; bol zverejnený na úradných
tabuliach obce a webovej stránke obce v období od 4.11.2020 do 10.12.2020 a schválilo
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj majetku a to: diel č. 1 geometrického plánu č. 33334501-026/2020, o výmere
56 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 56 m2), ktorá sa
odčleňuje z pozemku parcela E-KN č. 1214/3, vedená ako ostatná plocha o výmere 7832 m2,
zapísaná na LV č. 944 v k.ú. Slaská a ktorá spoluvytvára novovytvorenú parcelu C-KN č. 698/2,
vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu
v sume 168,00 € v prospech kupujúcich – Ing. Milorad Lavirac a manželka Ing. Dana Lavircová
Lalová, Slaská 198, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemok parcela C-KN č. 698/2 je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 198, ktorý je
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov ako manželov a je súčasťou oploteného dvora,
ktorý žiadatelia užívajú a majú na ňom zriadenú aj prípojku NN k rodinnému domu. Tento
predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Na základe schváleného zámeru predaja majetku obec predložila návrh predaja majetku. Zámer
predaja majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2020 uznesením č.
137/2020 a tento zámer predaja majetku bol riadne zverejnený od 4.11.2020 do 10.12.2020.
K zverejnenému zámeru predaja majetku v prospech žiadateľa – Ján Koka nebola obci
doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Návrh predaja majetku bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 151/2020 zobralo na vedomie informáciu, že zámer obce
Slaská na predaj majetku obce a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca
výmera podielu – 51 m2) na pozemku parcela E-KN č. 41, vedená ako záhrada o výmere 615
m2, zapísaná na LV č. 834 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/64
(zodpovedajúca výmera podielu – 52 m2) na pozemku parcela E-KN 590, vedená ako orná pôda
o výmere 1113 m2, zapísaná na LV č. 598 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume
309,00 € v prospech kupujúceho – Ján Koka, Slaská 141, 966 22; z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícke podiely sa nachádzajú v pozemkoch,
ktoré sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 141, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa
a sú súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľ užíva; bol zverejnený na úradných tabuliach
obce a webovej stránke obce v období od 4.11.2020 do 10.12.2020 a schválilo v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca výmera podielu – 51 m2)
na pozemku parcela E-KN č. 41, vedená ako záhrada o výmere 615 m2, zapísaná na LV č. 834
v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 52 m2)

na pozemku parcela E-KN 590, vedená ako orná pôda o výmere 1113 m2, zapísaná na LV č.
598 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 309,00 € v prospech kupujúceho –
Ján Koka, Slaská 141, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
spoluvlastnícke podiely sa nachádzajú v pozemkoch, ktoré sú priľahlé k rodinnému domu súp.
č. 141, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú súčasťou oplotenej záhrady, ktorú
žiadateľ užíva. Tento predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Pani Milota Čamajová požiadala o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod jej rodinným
domom, garážou a v oplotenom dvore. Návrh zámeru predaja majetku obce bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 152/2020 schválilo 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 C-KN č. 225/1, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,
vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 39 m2); pozemok parcela CKN č. 226/4, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 14 m2) a pozemok parcela C-KN č. 227/1,
vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 25 m2), všetky tri zamerané GP č. 37553674-26/2020, ktoré
sa odčleňujú 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 234,00 € v prospech kupujúcej – p. Milota Čamajová,
Slaská 59, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky
parcely č. C-KN 225/1, 226/4 a 227/1 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 59, ktorého je
žiadateľka podielovou spoluvlastníčkou, nachádzajú sa pod domom, garážou a vo dvore
oploteného pozemku. Tento zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Pán Ondrej Hric požiadal o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v ním užívanej a oplotenej
záhrade. Návrh zámeru predaja majetku obce bol spracovaný písomne, bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto
bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 153/2020 schválilo 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 538/3, vedená ako záhrada o výmere 34 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 34 m2), zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu
3,00 €/m2, spolu v sume 102,00 € v prospech kupujúceho – Ondrej Hric, Slaská 223, 966 22;
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela C-KN č. 538/3
je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 168, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a je
súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľ užíva. Tento zámer predaja bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Ing. Peter Hric požiadal o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v ním užívanej a oplotenej
záhrady. Návrh zámeru predaja majetku obce bol spracovaný písomne, bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto
bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 154/2020 schválilo 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 C-KN č. 586/1, vedená ako záhrada o výmere 413 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 413 m2); zameraná GP č. 36636029-303/2020, ktorá sa
odčleňuje z parcely E-KN č. 1213/1, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu
cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 1.239,00 € v prospech kupujúceho – Ing. Peter Hric, Jesenského
2715/71, 965 01 Žiar nad Hronom; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým,
že pozemok parcela č. C-KN 586/1 je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 204, ktorého je
žiadateľ výlučným vlastníkom a je súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľ užíva. Tento
zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zrušilo uznesenie č.
135/2020 zo dňa 29.10.2020, nakoľko v pôvodnej žiadosti chýbal geometrický plán
a identifikácia nehnuteľnosti nebola správna.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Manželia Ing. Ján Marko a Mgr. Marta Marková požiadali o odkúpenie pozemku, ktorý sa
nachádza v nimi užívanej a oplotenej záhrady. Návrh zámeru predaja majetku obce bol
spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta
obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil
o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 155/2020 schválilo 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 C-KN č. 589/1, vedená ako záhrada o výmere 339 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 339 m2); zameraná GP č. 36636029303/2020, ktorá sa odčleňuje z parcely E-KN č. 1213/1, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú.
Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 1017,00 € v prospech kupujúcich – Ing. Ján
Marko a manželka Mgr. Marta Marková, obidvaja trvale bytom Slaská 205, 966 22; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela č. C-KN 589/1 je priľahlá
k rodinnému domu súp. č. 205, ktorého sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci (BSM) a je
súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadatelia užívajú. Tento zámer predaja bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva ako menovaní členovia komisie na vyhodnotenie OVS č.
2/2020 pristúpili k otváraniu obálok, ktoré boli doručené v stanovenej lehote podľa podmienok
schválenej OVS č. 2/2020. Predmetom OVS č. 2/2020 bol predaj nehnuteľnej veci a to
pozemku parcela C-KN č. 2173, vedená ako lesný pozemok o výmere 3806 m2 v k.ú. Kosorí,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1. Oznam o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži bol
zverejnený v regionálnom periodiku týždenníka MY-Žiarska kotlina a na webovom sídle obce

www.slaska.sk. Ako jediná bola otvorená obálka p. Rudolfa Čamaja, ktorá bola obci doručená
10.12.2020 o 14,46 hod. Navrhovateľ vo svojej ponuke navrhol obci kúpnu cenu 0,50 €/m2, čo
je spolu v sume 1.903,00 eur. Iné ponuky obci doručené v stanovenej lehote neboli. Hodnotiaca
komisia ako úspešnú vyhodnotila ponuku p. Rudolfa Čamaja s tým, že aj keď ide o jedinú
cenovú ponuku doručenú v rámci obchodnej verejnej súťaže, táto sa opakovať nebude, lebo
obec už v minulosti v tejto veci obchodnú verejnú súťaž vykonala bezúspešne a nie je teda
predpoklad väčšieho počtu uchádzačov, čoho dôkazom je aj naposledy vyhlásená obchodná
verejné súťaž. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 156/2020 schválilo vyhodnotenie OVS č.
2/2020 a v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj svojho majetku a to pozemok parcela C-KN č. 2173, vedená ako
lesné pozemky o výmere 3806 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 3806 m2), zapísaná na LV č. 1602 pod B.1. v k.ú. Kosorín za kúpnu cenu 0,50 €/m2,
spolu v sume 1.903,00 € v prospech kupujúceho – Rudolf Čamaj, Kosorín 112, 966 24.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obec predložila návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaži 3/2020, ktorej predmetom by
bol predaj pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Slaská. Obec tento návrh
zdôvodnila tým, že ide o pozemky obcou nevyužívané, pre ňu neprístupne (oddelené
súkromnými záhradami) a z toho titulu ani neprenajímateľné. Návrh na vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže 3/2020 bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako
materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci
v rozprave spoločne konštatovali, že tento majetok je pre obec nepotrebný a treba sa pokúsiť
o predaj tohto prebytočného majetku opäť. Zároveň poslanci požiadali obecný úrad, aby
o zverejnenej obchodnej verejnej súťaži informoval vlastníkov susedných nehnuteľností, ktorí
možno prejavia záujem o kúpu. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 157/2020 schválilo:
- Za prebytočný nehnuteľný majetok obce: pozemok parcela C-KN č. 515, vedená ako trvalý
trávny porast o výmere 428 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 428 m2) a pozemok parcela C-KN č. 516, vedená ako trvalý trávny porast
o výmere 280 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 280
m2), ktoré sa odčleňujú z pozemku parcela E-KN č. 1213/1, vedená ako ostatná plocha
o výmere 2238 m2, zapísaná na LV č. 945 v k.ú. Slaská, obec Slaská, okres Žiar nad
Hronom.
- Prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného 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 – 3/2020 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 4.3.2021, vrátane dňa 4.3.2021
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; parcelné číslo pozemku a jeho
výmeru; 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.
Cenové ponuky je možné podať na uvedené pozemky aj jednotlivo.

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. Vyhlasovateľ
oznamuje, že najnižšia ponuka ceny nemôže klesnúť pod 3,00 €/m2, nakoľko ide o intravilán
obce.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Tri občianske združenia – OZ Pro Slaská, OZ Športový klub Slaská a OZ Senior klub Slaská,
všetky so sídlom v obci Slaská, požiadali o poskytnutie dotácie na ich činnosť v roku 2021.
Všetky tri žiadosti boli spracované písomne, boli zverejnené a poslancom doručené ako
materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci
rozpravy poslanci konštatovali, že pokiaľ to situácia s COVID-19 dovoľuje, tak tieto občianske
združenia vyvíjajú aktívnu činnosť v rámci športovo-spoločenských aktivít, obec má s nimi
spoluprácu na dobrej úrovni a treba podporiť každú snahu na skvalitnenie života v obci. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 158/2020 schválilo:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 v sume 3.000,00 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 2021 v sume 1.000,00 eur v prospech žiadateľa
– OZ Senior klub Slaská, IČO – 53 287 622, so sídlom Slaská 158, 966 22.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 v sume 1.500,00 eur v prospech žiadateľa
– OZ PRO SLASKÁ, IČO – 42 193 320, so sídlom Slaská 17, 966 22.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Obec predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slaská. Návrh bol odôvodnený
tým, že od roku 2021 pribudne obci zákonná povinnosť triediť aj kuchynský odpad, čím
vzniknú nové náklady a preto je potrebné zvýšiť poplatok za množstvový zber, ktorý sa v obci
realizuje. Návrh počíta so zvýšením sadzby poplatku na 0,0454 €/liter komunálneho odpadu,
čo je 5,00 € za 1 žetón. Aj po tomto zvýšení bude obec patriť medzi jednu z obcí, ktoré majú
najnižší poplatok v rámci okresu Žiar nad Hronom. Návrh VZN bol spracovaný písomne, bol
zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. K zverejnenému návrhu VZN
nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Starosta obce otvoril hneď

rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy poslanci skonštatovali, že systém
separácie odpadov v obci je nastavený dobre a uvedené zvýšenie je nepatrné. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 159/2020 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
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
Obec predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slaská. Návrh bol odôvodnený zmenou legislatívy
a teda zosúladením príslušného VZN s platnými právnymi normami a tiež potrebou
čiastočného zvýšenia nájmu hrobových miest, aby boli pokryté náklady na starostlivosť
o miestny cintorín. Návrh VZN bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený
ako materiál na rokovanie. K zverejnenému návrhu VZN nebola obci doručená žiadna
pripomienka zo strany verejnosti. Starosta obce otvoril hneď rozpravu k tomuto bodu
programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
160/2020 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Slaská podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obec predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slaská. Návrh bol odôvodnený
zmenou legislatívy a teda zosúladenia príslušného VZN s platnými právnymi normami a to
v oblasti nakladania s kuchynským odpadom. Návrh VZN bol spracovaný písomne, bol
zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. K zverejnenému návrhu VZN
nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany verejnosti. Starosta obce otvoril hneď
rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa pýtal likvidáciu biologického
nebezpečného odpadu z celoplošného testovania na COVID-19 a na zber šatstva, keďže
doterajší kontajner bol z obce odvezený. Starosta odpovedal, že biologický nebezpečný odpad
z novembrového celoplošného testovania bol uložený v dvojitých platových vreciach, bol
riadne uzatvorený a označený nápisom „COVID-19“ a bol odvezený Armádou SR. Čo sa týka
zberu šatstva obec aktuálne hľadá alternatívu na možného odberateľa. Viac sa v rozprave nikto
neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 161/2020 schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Slaská podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obec predložila návrh Zásad poskytovania finančného príspevku obce Slaská na zabezpečenie
spoločného stravovania dôchodcov. Návrh bol odôvodnený tým, že podľa doterajších zásad
mohlo byť poskytovateľom obedov len jeden subjekt. Tento stav chce obec zmeniť, aby mali
dôchodcovia alternatívu na dodávateľa obedov. Druhou podstatnou zmenou je navýšenie
príspevku obce na jeden obed z 0,70 € na 0,80 €. Návrh zásad bol spracovaný písomnej, bol

zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. K zverejnenému návrhu zásad
nebola obci zo strany verejnosti doručená žiadna pripomienka. Starosta obce hneď otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 162/2020 schválilo Zásady poskytovania finančného príspevku
obce Slaská na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obec predložila návrh Štatútu obce Slaská. Návrh bol odôvodnený tým, že existenciu takéhoto
dokumentu vyžaduje platná právna úprava a rovnako býva prílohou v prípade žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (NFP), predovšetkým zo zdrojov EÚ. Návrh štatútu bol
spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie.
K zverejnenému návrhu štatútu nebola obci zo strany verejnosti doručená žiadna pripomienka.
Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rozprave sa nikto neprihlásil
o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 163/2020 schválilo Štatút obce Slaská podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Po zverejnení pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva a s tým spojených materiálov,
bola obci doručená žiadosť Dávida Götha o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
Z uvedených dôvodov bola táto žiadosť automaticky zaradená do bodu „Rôzne“ a riadne
zverejnená 3 dni pred rokovaním. Žiadateľ žiada o kúpu pozemku nachádzajúceho sa na
bývalom stredisku JRD v k.ú. Slaská, ktorý chce vyčistiť a využívať na stajnenie a chov koní.
V zmysle platného územného plánu obce je toto územie určené ako poľnohospodárska výroba
a podnikateľské aktivity, kde sa medzi poľnohospodársku výrobu zaraďuje aj chov zvierat.
Žiadosť Dávida Götha bola podaná písomne, bola zverejnená a poslancom doručená ako
materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci
v rozprave konštatovali, že uvedené územie je vhodné za účelom uvedeným v žiadosti.
Prítomnosť nového vlastníka s chovom koní zvýši nielen atraktivitu obce a umožní aktivity pre
našich občanov s koňmi, ale zabezpečí aj pravidelnejší dohľad nad priľahlým územím, čím sa
môže eliminovať možnosť vzniku čiernych skládok. Naviac vznik chovu koní môže byť
impulzom pre iných žiadateľov, ktorí by na danom území vedeli zrealizovať iné aktivity, ktoré
budú v súlade s platným VZN. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 164/2020 schválilo
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. E-KN 257/30, vedená ako
orná pôda o výmere 1351 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu
– 1351 m2), zapísaná na LV č. 1002 v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume
4.053,00 € v prospech kupujúceho – Dávid Göth, Slaská 121, 966 22; z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela E-KN č. 257/30 bude využívaná na
chov a ustajnenie koní, čím sa zvýši atraktivita obce a to aktivitami pre občanov obce. Tento
zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Po zverejnení pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva a s tým spojených materiálov,
bola obci doručená žiadosť Branislava Sobotu o prenájom domu súp. č. 241 vo vlastníctve obce.
Z uvedených dôvodov bola táto žiadosť automaticky zaradená do bodu „Rôzne“ a riadne
zverejnená. Branislav Sobota požiadal o prenájom domu súp. č. 241, kde by si chcel v suteréne
zriadiť profi kuchyňu na varenie donáškových jedál a poschodie by využil na bývanie. O tento
prenájom požiadal preto, lebo ako nájomca kuchyne v MŠ má vedomosť, že po zrealizovaní
rekonštrukcie MŠ tam obec zriadi prevádzku materskej školy a on bude musieť priestory
kuchyne opustiť. Takto by si vedel v susednom priestore vytvoriť vlastnú kuchyňu a ďalej
zabezpečovať rozvoz obedov aj pre seniorov v Slaskej a následne aj stravu pre potreby MŠ.
Žiadosť bola podaná písomne, bola zverejnená a doručená poslancom ako materiál na
rokovanie. Starosta obce otvoril hneď rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci v rozprave
konštatovali, že služby poskytované žiadateľom sú v obci vítané a je na ne kladná odozva zo
strany občanov. Aby mohol žiadateľ začať s aktivitami, ktoré v žiadosti opísal, mal by si
uzatvoriť nájomnú zmluvu zatiaľ na jeden rok, počas ktorého požiada o prenájom na dobu
neurčitú a takáto žiadosť prejde dvojstupňovým procesom schvaľovania cez obecné
zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 165/2020 zobralo na vedomie žiadosť p.
Branislava Soboru o prenájom domu súp. č. 241 s tým, že v zmysle zásad hospodárenia
s majetkom obce nájom na dobu kratšiu ako jeden rok schvaľuje starosta obce.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obec predložila návrh úpravy platu starostu obce podľa počtu obyvateľov. Návrh bol
odôvodnený tým, že počet obyvateľov presiahol 500 a plat starostu obce je viazaný na počet
obyvateľom, pričom prekročením hranice 500 obyvateľov sa posudzuje podľa iného pásma
odmeňovania. Návrh úpravy platu starostu bol spracovaný písomne, bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. V rámci návrhu úpravy platu starostu boli
poslancom predložené 3 alternatívy – minimálny zákonný plat, plat zodpovedajúci súčasnej
výške platu starostu obce a plat určený zastupiteľstvom pri schválení iného navýšenia v rámci
zákonnej možnosti. Starosta obce otvoril hneď rozpravu k tomuto bodu rokovania. Poslanci
v rozprave vyjadrili názor, že vzhľadom na aktivity obce nevidia dôvod na znižovanie platu
starostovi obce aj s ohľadom na skutočnosť, že obec pod jeho vedením zatiaľ vždy hospodárila
s prebytkom. Na dotazy poslancov o zvýšení platu starosta odpovedal, že je spokojný so
súčasnou výškou svojho platu, že ďakuje za iniciatívu plat mu zvýšiť ako ocenenie jeho práce,
ale takéto zvýšenie by neprijal. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 166/2020 schválilo plat
starostu obce v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšený o 27 %
v zmysle § 4 ods. 2 predmetného zákona s účinnosťou od 1.1.2021 s ohľadom na zvýšenie
počtu obyvateľov obce nad 500.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo, aby určilo pre budúcnosť minimálnu cenu za 1

m2 pozemku predávaného v intraviláne obce, aby bola určená minimálna hranica aj vzhľadom
k tomu, že táto cena sa dlhé roky nemenila a vzhľadom k tomu, že sa o tejto skutočnosti už
diskutovalo a s poslancami dohodlo, že sa minimálna cena upraví od 1.1.2021. Následne
starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci v rozprave potvrdili
stanovisko, ktoré starosta predniesol s tým, že občanom bola daná možnosť, aby v prípade
záujmu požiadali o kúpu zabratých pozemkov podľa starej ceny a túto možnosť stále majú do
31.12.2020 a cenu treba valorizovať. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 167/2020 určilo
minimálnu cenu pri predaji pozemkov vo vlastníctve obce v sume 5,00 eur/m2 pre žiadosti
doručené obci od 1.1.2021.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Poslanec Sklenka sa pýtal na oplotenie časti pozemku na konci časti obce Packál. Starosta
odpovedal, že ide o pozemok vo vlastníctve, resp, správe SPF, ktorý bol prenajatý osobe, ktorá
pozemok oplotila.
Starosta obce v tomto bode ešte informoval, že obec podala žiadosť na Environmentálny fond
na poskytnutie dotácie na nákup komunálneho vozidla. V prípade úspechu by obec uhrádzala
5% nákladov a zvyšných 95% by bolo uhradené z poskytnutej dotácie.
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 určil po dohode s poslancami na 4.3.2021.

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

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

Ing. Miroslav H r i c
overovateľ

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

