Z Á P I S N I C A č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 27. februára 2019 o
17,00 hod. v kancelárii starostu obce vo volebnom období 2018 - 2022.
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 314/2018 až 328/2018.
4. Informácia o aktivitách OcÚ.
5. Hlavná kontrolórka obce:
a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
6. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 31.1.2019.
7. Majetková agenda:
a) Vyhlásenie OVS na predaj hnuteľného majetku.
8. Zámer výmeny verejného osvetlenia za LED svietidlá.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. 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. 6/2019 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce sl. Zuzanu
Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/2019 zvolilo za overovateľov zápisnice p.
Miroslava Hrica a p. Miriam Ťahúňovú.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Hlavná kontrolórka obce predniesla informáciu o plnení uznesení č. 314/2018 až 328/2018.
V uvedenej informácii konštatovala, že boli splnené všetky prijaté uznesenia s tým, že vo veci

vysporiadania vlastníctva k pozemkom biskupstva a miestnej cirkvi obec zaslala uvedeným
cirkevným inštitúciám príslušné ponuky. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/2019 zobralo
na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení č. 314/2018 až 328/2018.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, 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 Hric sa informoval, ktoré miestne komunikácie sú
predmetom spracovaného projektu. Starosta obce mu odpovedal, že časť Rihavice, Dielničky,
Píla a Dolina. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
9/2019 zobralo na vedomie informáciu o aktivitách obecného úradu.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 bola spracovaná písomne,
bola zverejnená a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. Hlavná kontrolórka obce v krátkosti tento materiál uviedla
s tým, že správa obsahuje súhrn všetkých vykonaných kontrol za rok 2018 a uvedené kontroly
boli vykonané v súlade so schváleným plánom kontrol na rok 2018. Zároveň uviedla, že je
pripravená zodpovedať otázky poslancov. Vo všeobecnej rozprave poslanci skonštatovali, že
materiál je spracovaný podrobne a nemajú ďalšie otázky na hlavnú kontrolórku obce. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 10/2019 zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2018.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Plnenie rozpočtu k 31.1.2019 bolo spracované v tabuľkách, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu a uviedol, že vzhľadom na údaje za jeden mesiac, je tento materiál len
informatívny, aj keď v otázke príjmu z podielu daní sa rok 2019 javí dobre. Poslankyňa
Ťahúňová sa vyjadrila, že presne mala na mysli aj ona skutočnosť, že stav príjmov
a výdavkov za jeden mesiac môže byť len informatívny a podstatný bude vývoj v ďalších
mesiacoch, kde budú údaje už relevantnejšie. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/2019
zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce k 31.1.2019.

Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Návrh prebytočnosti majetku a podmienok obchodnej verejnej súťaže bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu a uviedol, že ide o prebytočný hnuteľný
majetok obce, ktorý sa dlhé roky nevyužíva, je len garážovaný a pre obec nepotrebný. Ide
o automobil P-V3S a motocykel Babeta. V prípade automobilu P-V3S starosta skonštatoval,
že tento obec nevyužila ani raz a je vhodný na náhradné diely. Čo sa týka babety, obec za ňu
platí poistku, ale minimálne 3 roky sa nevyužíva. V prípade automobilu obec navrhuje predaj
aj preto, že potrebuje uvoľniť garáže pre novú techniku. Poslanec Fronc skonštatoval, že ide
o staré auto, ktoré treba ponúknuť na predaj. Vyjadril obavy, či vôbec niekto prejaví záujem
o tak zastaranú techniku a či nebudeme musieť likvidáciu tohto auta riešiť odovzdaním do
zberných surovín ako šrot. Poslanci vo všeobecnosti skonštatovali, že táto technika je
prebytočná a garáže treba uvoľniť technike zakúpenej cez projekt EÚ. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/2019 schválilo:
- Za prebytočný majetok obce Slaská: automobil VAL. TER. P-V3S a motocykel Babeta.
- 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 hnuteľného majetku
obce Slaská:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce Slaská a na webovom sídle
obce Slaská. Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej
obálke s označením OVS – 01/2019 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. 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 hnuteľného majetku; návrh ceny za jednotlivý kus
hnuteľného majetku; termín a spôsob platby kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude
obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení
nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10
pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný
návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej
lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému
navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa
odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné
návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad
Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila v termíne do 26.4.2019, vrátane dňa 26.4.2019 do 15,00 hod..
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

K bodu č. 8
Zámer výmeny verejného osvetlenia za LED svietidlá bol spracovaný písomne, bol
zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obec hneď otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu a na začiatok uviedol, že o zámere sa rokovalo už v roku
2018, avšak kvôli blížiacim sa komunálnym voľbám sa rozhodnutie ponechalo na nové
zastupiteľstvo. Zámer počíta s výmenou a doplnením osvetlenia za LED svietidlá a tiež
s výmenou rozvádzača. Zároveň tento zámer počíta s financovaním zo strany dodávateľa,
ktorý by vykonával aj následnú prevádzku a údržbu. Investíciu by obec splácala cca 10-12
rokov. Väčšiu časť by splácala z úspory elektrickej energie a zvyšok z rozpočtu obce.
Poslanec Malý považuje tento spôsob realizácie za dobrý. Obec nedisponuje takými
finančnými zdrojmi, aby to uhradila naraz a podľa dostupných informácií sa ani nečrtá, že by
bola v budúcnosti výzva na financovanie takéhoto projektu. Tiež považuje za výhodné, že
zhotoviteľ bude počas celej doby zabezpečovať prevádzku a údržbu, čím odpadne táto
povinnosť obci. Poslanec Hric tiež tento zámer podporil. Uviedol, že bude sa musieť navýšiť
počet doterajších svietidiel a navrhol, aby v podmienkach bola uvedené, že uchádzač musí
vykonať obhliadku obce a nedávať ponuky len od stola, aby boli zabezpečené dlhšie
výložníky a počítalo sa aj s rôznymi úrovňami výšky osadenia lámp. Poslanci požiadali
starostu obce, aby na nasledujúcom rokovaní predložil návrh podmienok, ktoré bude žiadosť
o cenové ponuky obsahovať. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/2019 schválilo zámer
výmeny verejného osvetlenia za LED svietidlá.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
V tomto bode starosta obce požiadal poslancov o uvoľnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na spolufinancovanie projektu EÚ. Ako uviedol, obec čaká záverečná
finančná kontrola a kontrola na mieste, po ktorých bude treba uhradiť zvyšnú časť projektu
z finančných prostriedkov EÚ a SR a zo spolufinancovania obce. Poslanci vo všeobecnej
rozprave uviedli, že preddavkové platby boli pre obec výhodné a obec na realizáciu projektu
nemusela čerpať úrokovaný prekleňovací úver. Spolufinancovanie obce z jej vlastných
nasporených zdrojov je podľa nich výsledkom dobrého hospodárenia za posledné roky.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/2019 schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na kapitálové výdavky a to v sume 4.515,00 eur na spolufinancovanie
projektu „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská“.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Poslanec Hric pochválil obecný úrad za jarné čistenie jarkov pri príjazdových cestách do obce
od Lutily a Kosorína. Ďalej poslanec Malý mal otázku na detské ihrisko v blízkosti Dielov,
kde sa očakáva väčší počet rodín s deťmi. Starosta mu odpovedal, že obec podá projekt na
doplnenie existujúcej oddychovej zóny o nové detské prvky. V časti obce Diely nie je plocha
pre zriadenie takého ihriska. Najbližšia taká plocha je na začiatku časti obce Dole škôlkou.
V otázke rekonštrukcie strechy požiarnej zbrojnice sa poslanci zhodli, že starosta zabezpečí

obhliadku viacerými projektantmi a následne sa rozhodne o forme, ktorou sa rekonštrukcia
vykoná. Vec bude starosta operatívne riešiť s poslancami elektronicky cez email.
K bodu č. 10
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo, keďže verejnosť prítomná nebola.
K bodu č. 11
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.

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

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

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

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

