Z Á P I S N I C A č. 6/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 5. decembra 2018 o
17,00 hod. v kancelárii starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní štyria 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. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 300/2018 až 313/2018.
4. Hlavná kontrolórka obce:
a) Správa o výsledkoch kontrol č. 3/2018.
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
5. Rozpočtová agenda:
a) Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2018.
b) Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.
6. Žiadosti:
a) OZ Športový klub Slaská o poskytnutie dotácie.
b) JDS MO Slaská o poskytnutie dotácie.
7. Majetková agenda:
a) Predaj pozemku (p. Marcela Eremiášová).
b) Zámer zámeny majetku (Slaská – Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo).
8. Sociálna agenda:
a) Návrh zásad – príspevok pri narodení dieťaťa.
b) Návrh zásad – príspevok na stravovanie dôchodcov.
9. Návrh na prijatie Municipálneho univerzálneho úveru.
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 štyria poslanci obecného zastupiteľstva z piatich.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 314/2018 schválený v
podobe, ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce
Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 315/2018 zvolilo za overovateľov
zápisnice Zdena Fronca a Miroslava Hrica.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Hlavná kontrolórka obce predniesla informáciu o plnení uznesení č. 300/2018 až 313/2018.
V uvedenej informácii konštatovala, že boli splnené všetky prijaté uznesenia. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 316/2018 zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky
obce o plnení uznesení č. 300/2018 až 313/2018.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Hlavná kontrolórka obce predložila písomne spracovanú správu o výsledkoch kontrol č.
3/2018. Túto písomne spracovanú správu obdržali poslanci v materiáloch pred rokovaním
v stanovenej lehote a tak starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá
o slovo požiadala hlavná kontrolórka obce, ktorá správu stručne predniesla. Obsahom správy
sú výsledky dvoch kontrol. Jedna sa týkala poskytnutých dotácií zo strany obce a druhá sa
týkala stavu zadĺženosti obce. Na záver uviedla, že kontrolami neboli zistené žiadne
nedostatky. Poskytnuté dotácie boli obci riadne zúčtované. Vo veci dlhu obce nebol
prekročený zákonný limit, ktorý je 60% bežných príjmov za predchádzajúci rok. Obec Slaská
má dlh k decembru 2018 vo výške niečo cez 13% bežných príjmov za predchádzajúci rok.
Zároveň dodala, že obec svoj dlh pravidelne spláca a to tak istinu dlhu, ako aj zmluvné úroky.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 317/2018 zobralo na vedomie správu o výsledkoch
kontrol č. 3/2018 hlavnej kontrolórky obce podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Písomne spracovaný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2019 obdržali poslanci v materiáloch pred rokovaním v stanovenej lehote a bol v zákonnej
lehote aj riadne zverejnený. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že
zo strany verejnosti nebola obci doručená žiadna pripomienka a ani návrh na zmenu alebo
doplnenie tohto plánu kontrolnej činnosti. Poslanci rovnako nemali pripomienky k návrhu
plánu kontrolnej činnosti, keďže môžu kedykoľvek uznesením hlavnej kontrolórke uložiť
vykonať kontrolu vo veci, kde to budú považovať za potrebné. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 318/2018 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

K bodu č. 5
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2018 poslanci obdržali v materiáloch pred rokovaním
v stanovenej lehote a v zákonnej lehote bol aj riadne zverejnený. Starosta obce otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že zo strany verejnosti nebola obci doručená žiadna
pripomienka a ani návrh na zmenu alebo doplnenie tohto rozpočtového opatrenia. Na úvod
starosta ešte informoval, že toto rozpočtové opatrenie rieši hlavne príjmy a výdavky spojené
s projektom EÚ (nákup technicky), kde bolo potrebné rozpočtovať príjem nenávratnej dotácie
a následne výdavok na nákup strojov, ale aj výdavky spojené s poistením tohto nového
hnuteľného majetku (zákonné poistenie, havarijné poistenie, poistenie majetku). Súčasťou
rozpočtového opatrenia sú aj menšie úpravy na strane príjmov a výdavkov podľa už
konkrétnych dosiahnutých príjmov a výdavkov rozpočtovom roku 2018, ktoré pôvodný
rozpočet neobsahoval. Poslanci v rozprave nemali pripomienky k tomuto návrhu
rozpočtového opatrenia. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 319/2018 schválilo rozpočtové
opatrenie č. 4/2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 poslanci obdržali v materiáloch pred rokovaním
v stanovenej lehote a v zákonnej lehote bol aj riadne zverejnený. Starosta obce otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že zo strany verejnosti nebola obci doručená žiadna
pripomienka a ani návrh na zmenu alebo doplnenie uvedeného návrhu rozpočtu. Starosta
ďalej uviedol, že súčasťou návrhu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce, ktorá odporúča
rozpočet na rok 2019 schváliť a rozpočet na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie. Zároveň
starosta obce v skratke návrh rozpočtu uviedol s tým, že sa nebude venovať úplne základným
príjmom a výdavkom, ktoré obec musí každoročne vynaložiť na plnenie samosprávnych
funkcií. Spomenul výdavok na nové oplotenie severnej časti miestneho cintorína, na nákup
novej silónovej kosačky, na vypracovanie štúdie využitia územia (verejné priestranstvo), na
geometrické plány miestnych komunikácií, a pod.. V oblasti kapitálových výdavkov môže
obec tieto uhrádzať len z kapitálových príjmov (rezervný fond, predaj nehnuteľného majetku,
úver, získaná dotácia). V rozpočte zatiaľ nie je rozpočtovaná žiadna väčšia investičná činnosť,
keďže sa očakávajú nové výzvy a podľa ich výsledku a úspešnosti obce sa rozpočet aktuálne
doplní o konkrétne položky s tým spojené. Obec má pripravené projekty a čaká len na
príslušné výzvy. Poslankyňa Ťahúňová návrh rozpočtu pochválila, že je spracovaný
z reálneho východiska roku 2018, pokrýva finančne všetky dôležité služby poskytované
obcou a vo veci kapitálových výdavkov rovnako zastáva názor, že nie je nutné uvádzať dnes
v rozpočte všetky pripravené investičné projekty, pokiaľ nepoznáme výsledok úspešnosti
získania dotácií. V prípade úspešnosti vie zastupiteľstvo aktuálne rozpočet zmeniť tak na
strane príjmov, ako aj na strane výdavkov už podľa konkrétnych podmienok prípadnej
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tiež ocenila, že došlo k úprave
rozpočtu aj v položkách energií podľa reálneho stavu. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
320/2018 zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
Slaská na roky 2019 – 2020, schválilo finančný rozpočet obce na rok 2019 bez programovej
štruktúry podľa predloženého návrhu s tým, že sa neuplatní programový rozpočet na rok 2019
s účinnosťou od 1.1.2019 a zobralo na vedomie návrh finančného rozpočtu obce na roky 2020
– 2021 bez programovej štruktúry podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Obci boli doručené dve žiadosti a obidve sa týkali poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu
obce. Uvedené žiadosti boli poslancom doručené v materiáloch na rokovanie v stanovenej
lehote a rovnako boli zverejnené na webovom sídle obce pri programe zastupiteľstva. OZ
Športový klub Slaská požiadalo o dotáciu na činnosť v sume 3.750,00 eur. ZO JDS, MO
Slaská požiadala o dotáciu na činnosť v sume 1.000,00 eur. Starosta obce otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu s tým, že na úvod len poskytol informáciu, že v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2019 rozpočet obce počíta pre OZ Športový klub Slaská s poskytnutím
dotácie v sume 3.500,00 eur a pre ZO JDS, MO Slaská v sume 1.000,00 eur. Poslankyňa
Ťahúňová skonštatovala, že športový klub požaduje vyššiu dotáciu ako pre rok 2018.
Poslanec Hric uviedol, že výsledky športového klubu nie sú veľmi dostačujúce a že sa k nemu
dostali informácie, že klub môže mať problém dohrať sezónu s ohľadom na nízky počet
hráčov a nezáujem mladších zapojiť sa v mene klubu do súťaže. Vzhľadom na tieto
informácie poslanec Hric navrhol schváliť dotáciu pre športový klub vo výške dotácie pre rok
2018, teda v sume 3.500,00 eur s tým, že obec v zmluve o poskytnutí dotácie poskytnutie
rozčlení na viac splátok a termínov. Túto požiadavku odôvodnil tým, aby nenastala situácia,
že obec poskytne naraz celú dotáciu, športový klub ju minie a nakoniec súťaž aj tak
nedokončí pre problémy s počtom hráčov. Ostatní poslanci sa s týmto návrhom stotožnili.
V prípade klubu dôchodcov poslanci nemali pripomienky k výške dotácie, nakoľko tento klub
organizuje rôznu záujmovú činnosť pre seniorov a je v obci aktívny. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 321/2018 schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 v sume
3.500,00 eur pre OZ Športový klub Slaská a v sume 1.000,00 eur pre ZO JDS, MO Slaská.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Pani Eremiášová požiadala v minulosti o odkúpenie časti priľahlého pozemku, ktorý chce
využívať na osadenie žumpy a na uskladnenie palivového dreva. Za týmto účelom si na
vlastné náklady dala vypracovať geometrický plán na časť, ktorú má záujem odkúpiť.
Geometrický plán bol odsúhlasený obcou. Zámer predaja tohto majetku bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 4.10.2018 uznesením č. 310/2018 a odo dňa
5.10.2018 bol tento zámer zverejnený na webovom sídle obce Slaská nepretržite až do
dnešného dňa. Počas celej doby zverejnenia nebola obci doručená zo strany verejnosti žiadna
pripomienka k tomuto zámeru predaja obecného majetku. Starosta obce otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Hric sa opýtal, či po zrealizovaní tohto predaja zostane
zachované vlastníctvo obce v príjazdovej ceste k domu súp. č. 45. Starosta obce odpovedal, že
z tohto dôvodu bol geometrický plán prepracovaný podľa požiadavky obce práve s ohľadom
zachovania vlastníctva v pozemku, ktorý je zároveň prístupovou cestou k rodinnému domu
súp. č. 45. Poslanec Hric nemal viac otázok a odporučil predaj schváliť, keďže celý proces
predaja je vykonaný v súlade so zákonom o majetku obcí. Obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 322/2018 zobralo na vedomie informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcela

č. C-KN 749/4, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 106 m2), zameraná geometrickým plánom č.
35302551-90/2017, ktorá sa vyčleňuje z pozemku parcela č. E-KN 1211/10, zapísaná na LV
č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 318,00 € v prospech
kupujúcej – Marcela Eremiášová, Slaská 44, 966 22 Lutila, bol zverejnený na úradných
tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 5.10.2018 do 5.12.2018. Ide o predaj
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený pozemok je priľahlý
k rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľky a bude sa využívať v budúcnosti na
osadenie žumpy a na uskladnenie palivového dreva a schválilo 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 749/4, vedená ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 106 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 106
m2), zameraná geometrickým plánom č. 35302551-90/2017, ktorá sa vyčleňuje z pozemku
parcela č. E-KN 1211/10, zapísaná na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 3,00
€/m2, spolu v sume 318,00 € v prospech kupujúcej – Marcela Eremiášová, Slaská 44, 966 22
Lutila, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedený pozemok je
priľahlý k rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľky a bude sa využívať
v budúcnosti na osadenie žumpy a na uskladnenie palivového dreva. Tento predaj bol
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva zámer zámeny majetku obce
s majetkom Rímsko – katolíckej cirkvi, biskupstvo. Tento materiál na úvod uviedol starosta
obce. Informoval poslancom o dlhoročnom probléme nevysporiadaných vlastníckych vzťahov
za rodinnými domami v časti obce Priehrada. Vlastníctvo obce v tejto časti už bolo
v minulosti vysporiadané v prospech vlastníkov rodinných domov a to odpredajom obecného
majetku. V danej lokalite sa však nachádza aj pozemok biskupstva, ktorý je vedený ako les,
avšak v skutočnosti je kultúra tohto pozemku ako záhrada. Biskupstvo nemá záujem majetok
predávať, iba zamieňať a keďže vlastníci rodinných domov nevlastnia žiadne lesné pozemky,
vstúpila do rokovania obec, aby pomohla vysporiadať aj vlastníctvo biskupstva. Po rokovaní
na biskupskom úrade došlo k dohode, že obec predloží návrh zámeny. Z uvedeného dôvodu
predkladá starosta obce zámer zámeny, v ktorom biskupstvu navrhuje vybrať si jeden z troch
navrhovaných pozemkov. V prípade, že dôjde k zámene a obec sa stane vlastníkom pozemkov
v záhradách, tieto odpredá vlastníkom rodinných domov v cene, ktorá sa bude rovnať
nákladom vykonanej zámeny (teda hodnota zamieňaného pozemku a náklady zámennej
zmluvy). Poslanec Fronc mal otázku ako sa vyberali uvedené tri pozemky, ktoré biskupstvu
ponúkame. Starosta uviedol, že sa vybrali 3 lesné pozemky vo vlastníctve obce s najmenšou
výmerou zodpovedajúcou výmere zabratých pozemkov v danej lokalite. Poslanci sa
v rozprave všeobecne zhodli, že ide o dlhoročný problém, netreba ho odsúvať a treba ho
vyriešiť, aby vlastníci uvedených rodinných domov mali vysporiadané vlastnictvo
k zabraným pozemkom a ak je možnosť to riešiť cez obec, treba to urobiť a problém
neodkladať. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 323/2018 schválilo 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 jedného z troch uvedených pozemkov podľa výberu druhej
zmluvnej strany: pozemok parcela č. C-KN 2136, vedená ako lesné pozemky o výmere 3640
m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3640 m2), zapísaná na
LV č. 1389 v k.ú. Slaská, alebo pozemok parcela č. C-KN 2591, vedená ako lesné pozemky

o výmere 3497 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3497
m2), zapísaná na LV č. 1389 v k.ú. Slaská, alebo pozemok parcela č. C-KN 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 v k.ú. Kosorín; za majetok a to: pozemok parcela
č. C-KN 2933/2, vedená ako lesné pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 461 m2) a pozemok parcela č. C-KN 2933/3, vedená
ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 508 m2), ktoré sa vyčleňujú z pozemku parcela č. C-KN 2933 podľa
geometrického plánu č. 35302551-71/2015, zapísaná na LV č. 1558 v k.ú. Slaská a pozemok
parcela č. C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), ktorá sa vyčleňuje z pozemku
parcela č. C-KN 2933 podľa geometrického plánu č. 35302551-12/2016, zapísaná na LV č.
1558 v k.ú. Slaská, všetky tri nehnuteľnosti od vlastníka – Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica, so sídlom Nám. SNP 19, 974 01 Banská Bystrica; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky biskupstva sú priľahlé
k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov ich už dlhé roky užívajú
ako svoje, pričom ich vyčistili a skultúrnili. Keďže vlastníci rodinných domov ako fyzické
osoby nevlastnia adekvátne lesné pozemky vhodné na výmenu, zámenu ponúka obec s tým,
že pozemky získané zámenou následne predá vlastníkom uvedených rodinných domov v cene
pozemku, ktorý obec s biskupstvom zamení. Uvedené pozemky biskupstva v teréne zapadajú
do obytnej zóny a tvoria jej súčasť ako záhrady. Tento zámer zámeny bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
V minulosti vypracovaný a schválený komunitný plán obce definoval aj nedostatky obce
v sociálnej oblasti, kde okrem iného poukázal na nedostatočnú podporu rodiny zo strany obce.
Na základe tejto skutočnosti obec vypracovala návrh zásad poskytovanie jednorazového
nenávratného finančného príspevku obce Slaská pri narodení dieťaťa, kde sa navrhuje
poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100,00 eur na jedno dieťa. Starosta obce
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Hric mal otázku, či je to viazané na trvalý
pobyt v obci. Starosta odpovedal, že trvalý pobyt matky dieťaťa a následne aj dieťaťa je
jednou z podmienok poskytnutia príspevku. Poslankyňa Ťahúňová žiadala doplniť zásady
v tom smere, aby sa príspevok mohol vyplatiť aj inej osobe ako matke alebo otcovi v prípade,
že by došlo k náhlemu a nečakanému úmrtiu rodičov. Svoju požiadavku odôvodnila tým, aby
dieťa v prípade takejto tragickej rodinnej udalosti neprišlo o možnosť získať tento príspevok.
Ostatní poslanci sa s jej požiadavkou stotožnili. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 324/2018
schválilo Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku obce
Slaská pri narodení dieťaťa podľa predloženého návrhu a zapracovanými zmenami.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
V minulosti vypracovaný a schválený komunitný plán obce definoval aj nedostatky obce

v sociálnej oblasti, kde okrem iného poukázal na skutočnosť, že obec síce z jej rozpočtu
prispieva na obedy pre dôchodcov, avšak nemá tento príspevok upravený v príslušných
zásadách. Na základe tejto skutočnosti obec vypracovala zásady poskytovania finančného
príspevku obce Slaská na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov. Podmienila
poskytnutie príspevku trvalým pobytom, určila Slovenský červený kríž ako organizáciu, ktorá
bude stravovanie zabezpečovať a zvýšila príspevok z 0,48 eur na 0,70 eur na jeden obed.
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali iné návrhy
a s predloženým návrhom sa stotožnili. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 325/2018
schválilo Zásady poskytovania finančného príspevku obce Slaská na zabezpečenie spoločného
stravovania dôchodcov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Starosta obce predložil na rokovanie indikatívnu ponuku financovania pre obec zo strany
Prima Banky Slovensko, a.s.. Ide o produkt univerzálneho municipálneho úveru, s ktorým
môže obec kedykoľvek disponovať bez predloženia akýchkoľvek dokladov potrebných na
čerpanie úveru. Vzhľadom na finančnú kondíciu obce, mohla obec požiadať o takýto produkt
vo výške 80.000,00 eur, avšak starosta obce navrhol banke spracovať ponuku vo výške
50.000, 00 eur. Uvedený produkt je výhodný v tom, že obec bude môcť čerpať úver podľa jej
uváženia a rovnako ho aj splácať. Nastavený bude na dobu 10 rokov a obec ho môže využiť
na nákup pozemkov a domov, na spolufinancovanie projektov EÚ alebo na financovanie
kapitálových výdavkov obce, kde nie je možné získať dotáciu. Tento produkt výrazne znižuje
administratívu obce v prípade, že by musela kvôli napr. spolufinancovaniu projektov riešiť
prekleňovací úver a podobne. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Poslanec Hric sa pýtal na disponibilitu financií pre obec a na úrokovú sadzbu. Starosta
odpovedal priamo z indikatívnej ponuky, že disponibilita je hneď v plnej výške a záleží od
obce kedy a koľko z úveru bude čerpať a kedy a koľko istiny uhradí. Úroková sadzba je 2,6 %
ročne. Záväzková provízia na nevyčerpanú časť úveru je 0,6% ročne. Ak si však zoberieme,
že máme k dispozícii vždy 50.000,00 eur na kapitálové výdavky, tak poplatok za nečerpanie
je proti tomu minimálny. Obec navrhuje úver čerpať len na kapitálové výdavky. Zároveň obec
plánuje v prípade čerpania, tento úver splácať pravidelne v mesačných splátkach. Rozpočet
obce takýto výdavok zvládne, nakoľko obec koncom roku 2018 splatila úver, ktorým
spolufinancovala projekt protipovodňových opatrení. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
326/2018 schválila prijatie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 50.000,00 eur
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
SR, IČO – 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve podľa
indikatívnej ponuky financovania predloženej bankou a že v prípade ak sa 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.

Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Vzhľadom na koniec roka a potrebu vykonania inventarizácie majetku obecný úrad predložil
návrh členov inventarizačnej komisie na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2018.
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali námietky a ani iné
návrhy na členov tejto komisie. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 327/2018 schválilo
členov inventarizačnej komisie na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
V rozpočte pre rok 2018 bol schválený kapitálový výdavok, ktorý bol krytý príjmom
z rezervného fondu obce. Uvedené kapitálové výdavky boli použité na riešenie nepriaznivého
stavu majetku obce a to na asfaltovanie ciest, na rekonštrukciu cesty (odvodňovací žľab
a oporný múr) a na výstavbu novým ríms mostného telesa. Keďže použitie rezervného fondu
musí byť vždy schválené obecným zastupiteľstvom, starosta obce predložil návrh, aby
uvedené kapitálové výdavky boli financované z rezervného fondu obce. Starosta obce
následne otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci vo všeobecnosti konštatovali, že
ide o kapitálové výdavky, ktoré boli vynaložené s ich vedomím pri riešení zlého stavu
majetku obce a tieto výdavky boli skoro v celosti aj rozpočtované v rozpočte pre rok 2018.
Zároveň treba formálne schváliť spolufinancovanie projektu EÚ. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 328/2018 schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
na kapitálové výdavky a to v sume 2.944,06 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie
Hlboká (odvodňovací žľab s oporným múrom), v sume 2.400,00 eur na zhodnotenie
mostného telesa (nové rímsy mosta), v sume 5.038,70 eur na asfaltovanie miestnych
komunikácií a v sume 10.180,20 eur na spolufinancovanie projektu EÚ „Nákup technológie
pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská“.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Hric, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce v tomto bode informoval, že obec oslovila miestnu farnosť so žiadosťou
o vysporiadania vlastníctva k časti pozemku farskej záhrady, kde by v budúcnosti mohol byť
zámer výstavbe domova dôchodcov. V tejto veci prebehlo rokovanie aj na biskupskom úrade,
kde myšlienku výstavby domova dôchodcov podporili s tým, že vysporiadanie pozemku je
v plnej kompetencii miestnej farnosti.
V zámere otvorenia materskej školy starosta obce informoval, že stavbu navštívila majiteľka
súkromnej materskej školy z Banskej Štiavnici, ktoré vyjadrila ochotu obci pomôcť na
začiatok a to tým, že sponzorsky uhradí náklady na vypracovanie štúdie predbežnej
rekonštrukcie. Za týmto účelom má v mesiaci december objekt materskej školy navštíviť

projektant.
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 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

Zdeno F r o n c, v.r.
overovateľ

Ing. Miroslav H r i c, v.r.
overovateľ

