Z Á P I S N I C A č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 15. marca 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. Poslanec Ing.
Miroslav Hric sa z rokovania obecného zastupiteľstva ospravedlnil.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 245/2017 až 262/2017.
4. Informácia starostu obce o aktivitách OcÚ.
5. Plnenie rozpočtu k 28.2.2018.
6. Hlavná kontrolórka obce:
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
- Správa o výsledkoch kontrol č. 1/2018/B.
7. Žiadosti:
- p. Milan Maslen o odkúpenie pozemku.
8. Majetková agenda:
- Návrh zámennej zmluvy (DUO GROUP, a.s. – Slaská).
- Návrh kúpnej zmluvy (Slaská – Jozef Páleník).
- Návrh kúpnej zmluvy (E. Indrová – Slaská).
9. Modernizácia verejného osvetlenia.
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.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 263/2018 schválený
v podobe, ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce
Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 264/2018 zvolilo za overovateľov
zápisnice Miriam Ťahúňovú a Arnošta Götha.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

K bodu č. 3
Informáciu o plnení uznesení č. 245/2017 až 262/2017 predniesla poslancom obecného
zastupiteľstva hlavná kontrolórka obce, ktorá skonštatovala, že všetky uznesenia sú splnené.
Po tejto informácii starosta obce ihneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Poslanci nemali
žiadne dotazy a uznesením č. 265/2018 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 245/2017 až 262/2017.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Písomne spracovaná informácia starostu obce o aktivitách OcÚ bola súčasťou zverejnených
materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a preto starosta dal hneď priestor
poslancom obecného zastupiteľstva a otvoril rozpravu k uvedenému materiálu. V rámci
rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 266/2018 zobralo
na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách OcÚ.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Písomne spravovaná informácia o plnení rozpočtu bola súčasťou zverejnených materiálov na
rokovanie obecného zastupiteľstva a preto starosta obce otvoril hneď rozpravu k uvedenému
materiálu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
267/2018 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce k 28.2.2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Fronc, Göth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Písomné spracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 a písomné spracovaná Správa
o výsledkoch kontrol č. 1/2018/B boli súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal hlavnej kontrolórke obce priestor, aby svoje
materiály krátko uviedla. Po jej uvedení starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému
materiálu. V rámci rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
268/2018 zobralo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok
2017 a Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol č. 1/2018/B.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Pán Milan Maslen doručil obci žiadosť o odkúpenie pozemku parcela E-KN 68, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže sa stal výlučným vlastníkom rodinných domov súp. č.
169 a 170 a priľahlých pozemkov. Po kontrole v katastri nehnuteľností zistil, že súčasťou
dvora je aj parcela registra E č. 68, ktorá predmetom obchodnej verejnej súťaže nebola.
Keďže má záujem mať vlastnícky vysporiadaný celý dvor, žiada o odkúpenie tejto parcely.
Žiadosť pána Maslena bola súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie obecného
zastupiteľstva a starosta obce otvoril rozpravu k tomuto materiálu. Na úvod rozpravy uviedol,
že predmetná parcela registra „E“ nebola zameraná geometrickým plánom a nebola súčasťou
obchodnej verejnej súťaže, lebo je situovaná sčasti poza rodinné domy a sčasti krajom dvora
a tak ju aj geodet ako samostatnú parcelu vynechal, keďže bola vo výlučnom vlastníctve obce
ako zvyšok predmetu obchodnej verejnej súťaže. Predmetom obchodnej verejnej súťaže však
boli okrem rodinných domov a pivnice len pozemky registra „C“ a tak sa táto parcela
opomenula. Z dôvodu, že sa jedná o pozemok patriaci k rodinným domom súp.č. 169 a 170,
obec navrhuje odpredať ho žiadateľovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 3,00
€/m2. V rámci rozpravy sa poslanci oboznámili s kópiou katastrálnej mapy, ktorá preukázala
lokalizáciu predmetnej parcely a opodstatnenosť riešiť túto žiadosť priamym predajom
žiadateľovi. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 269/2018 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: pozemku parcela č. E-KN 68, vedená ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 72 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 72 m2),
v k.ú. Slaská, pozemok zapísaný na LV č. 1 pod B.1. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2,
spolu v sume 216,00 € v prospech kupujúceho – Milan Maslen, Mierová 828/1, 966 81
Žarnovica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že žiadateľ sa na
základe obchodnej verejnej súťaže stal v minulosti výlučným vlastníkom rodinných domov
súp.č. 169 a 170. Pozemok parcela č. E-KN 68 sa nachádza v rámci dvora uvedených
rodinných domov a časť tohto pozemku je priľahlá k uvedeným rodinným domom a pivnici
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Zámer zámeny majetku medzi spol. DUO GROUP, a.s. a obcou Slaská bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Slaskej uznesením č. 257/2017 dňa 14.12.2017. Tento zámer bol
zverejnený od 15.12.2017 do 15.3.2018. K zverejnenému zámeru nebola obci doručená
žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb. Materiál zámeny majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva a tak starosta obce otvoril rozpravu k tomuto materiálu. Poslanec
Göth v rámci rozpravy požiadal, aby bola zámenná zmluva riadne prekontrolovaná
a nezabudlo sa na niektorú parcelu, aby sme sa nemuseli k tejto zámene v budúcnosti vracať.

Zároveň pripomenul, že v rámci schvaľovania zámeru zámeny si obec dala dve podmienky:
náklady spojené so zámenou znáša spol. DUO GROUP, a.s. (správny poplatok, náklady
spojené s vypracovaním zámennej zmluvy) a súčasťou zámeny ako príloha bude špecifikácia
nadobúdacích cien predmetu zámeny zo strany spol. DUO GROUP,a.s.. Starosta obce tieto
podmienky opäť potvrdil. Následne obecné zastupiteľstvo uznesením č. 270/2018 zobralo na
vedomie informáciu, že zámer zámeny majetku obce: parcela C-KN 139/4, vedená ako
ostatné plochy o výmere 55 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1, za nehnuteľný majetok: parcela C-KN 1483/7, vedená ako ostatné plochy
o výmere 71 m2; parcela C-KN 1483/13, vedená ako ostatné plochy o výmere 16 m2; parcela
C-KN 1483/107, vedená ako ostatné plochy o výmere 7 m2; parcela C-KN 1483/43, vedená
ako ostatné plochy o výmere 3896 m2; parcela C-KN 1483/44, vedená ako ostatné plochy
o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/45, vedená ako ostatné plochy o výmere 63 m2; parcela
C-KN 1483/46, vedená ako ostatné plochy o výmere 91 m2; parcela C-KN 1483/47, vedená
ako ostatné plochy o výmere 129 m2; parcela C-KN 1483/55, vedená ako ostatné plochy
o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/89, vedená ako ostatné plochy o výmere 428 m2;
parcela C-KN 1483/90, vedená ako ostatné plochy o výmere 180 m2; parcela C-KN 1483/92,
vedená ako ostatné plochy o výmere 634 m2, všetky uvedené nehnuteľnosti zapísané na LV č.
1650 v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 a za hnuteľný majetok: inžinierska sieť
SO 100 Komunikácie – miestna komunikácia s asfaltovým povrchom; inžinierska sieť SO
203 Dažďová kanalizácia; inžinierska sieť SO 305 Verejné osvetlenie a inžinierska sieť SO
404 Bezdrôtový rozhlas a 2x nadzemný hydrant DN80, všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa
v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1, od vlastníka – DUO GROUP, a.s., IČO –
36 622 443, so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že investor (DUO GROUP, a.s.) stavby
„Slaská – DIELY, riešenie lokality pre IBV“ ponúkol obci Slaská za účelom vysporiadania si
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa nachádzajú inžinierske siete
(komunikácie, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, bezdrôtový rozhlas, nadzemné
hydranty) do vlastníctva uvedené nehnuteľnosti, vrátane hnuteľného majetku (teda vrátane
samotných inžinierskych sietí) z dôvodu, aby obec bola vlastníkom tak pozemkov pod
cestami a zelenými pásmi, ako aj samotnej infraštruktúry. Za všetky nehnuteľnosti a hnuteľný
majetok obec na výmenu ponúkla pozemok o výmere 55 m2, nachádzajúci sa v lokalite
„Slaská – DIELY“. Ani jedna zo zmluvných strán budúcej zámennej zmluvy nepožaduje
žiadne finančné vyrovnanie., bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke
obce v období od 15.12.2017 do 15.3.2018 a schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu majetku obce: parcela
C-KN 139/4, vedená ako ostatné plochy o výmere 55 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská,
vlastnícky podiel o veľkosti 1/1, za nehnuteľný majetok: parcela C-KN 1483/7, vedená ako
ostatné plochy o výmere 71 m2; parcela C-KN 1483/13, vedená ako ostatné plochy o výmere
16 m2; parcela C-KN 1483/107, vedená ako ostatné plochy o výmere 7 m2; parcela C-KN
1483/43, vedená ako ostatné plochy o výmere 3896 m2; parcela C-KN 1483/44, vedená ako
ostatné plochy o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/45, vedená ako ostatné plochy o výmere
63 m2; parcela C-KN 1483/46, vedená ako ostatné plochy o výmere 91 m2; parcela C-KN
1483/47, vedená ako ostatné plochy o výmere 129 m2; parcela C-KN 1483/55, vedená ako
ostatné plochy o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/89, vedená ako ostatné plochy o výmere
428 m2; parcela C-KN 1483/90, vedená ako ostatné plochy o výmere 180 m2; parcela C-KN
1483/92, vedená ako ostatné plochy o výmere 634 m2, všetky uvedené nehnuteľnosti zapísané
na LV č. 1650 v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 a za hnuteľný majetok:
inžinierska sieť SO 100 Komunikácie – miestna komunikácia s asfaltovým povrchom;
inžinierska sieť SO 203 Dažďová kanalizácia; inžinierska sieť SO 305 Verejné osvetlenie
a inžinierska sieť SO 404 Bezdrôtový rozhlas a 2x nadzemný hydrant DN80, všetky hnuteľné

veci nachádzajúce sa v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1, od vlastníka – DUO
GROUP, a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že investor (DUO
GROUP, a.s.) stavby „Slaská – DIELY, riešenie lokality pre IBV“ ponúkol obci Slaská za
účelom vysporiadania si vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa nachádzajú
inžinierske siete (komunikácie, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, bezdrôtový rozhlas,
nadzemné hydranty) do vlastníctva uvedené nehnuteľnosti, vrátane hnuteľného majetku (teda
vrátane samotných inžinierskych sietí) z dôvodu, aby obec bola vlastníkom tak pozemkov pod
cestami a zelenými pásmi, ako aj samotnej infraštruktúry. Za všetky nehnuteľnosti a hnuteľný
majetok obec na výmenu ponúkla pozemok o výmere 55 m2, nachádzajúci sa v lokalite
„Slaská – DIELY“. Ani jedna zo zmluvných strán zámennej zmluvy nepožaduje žiadne
finančné vyrovnanie.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Zámer predaja majetku medzi obcou Slaská a p. Jozefom Páleníkom bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Slaskej uznesením č. 262/2017 dňa 14.12.2017. Tento zámer bol
zverejnený od 15.12.2017 do 15.3.2018. K zverejnenému zámeru nebola obci doručená
žiadna pripomienka zo strany fyzických alebo právnických osôb. Materiál predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva a tak starosta obce otvoril rozpravu k tomuto materiálu. V rámci
rozpravy sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 271/2018 zobralo
na vedomie informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcely č. E-KN 572,
vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 114 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera – 28,5 m2), zapísaná na LV č. 1013 pod B.1. v k.ú. Slaská
a pozemku parcela č. E-KN 573, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1548 m2,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera – 387 m2), zapísaná na LV č.
1014 pod B.5. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 0,27 €/m2, spolu v sume 112,19 € v prospech
kupujúceho – Jozef Páleník, SNP 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že obec tieto podiely odkúpila v roku 2013 a pri tejto
kúpe bolo opomenuté predkupné právo p. Páleníka (§ 140 Občianskeho zákonníka), ktorý sa
ako obídený
podielový spoluvlastník v zákonnej lehote domáhal odkúpenia týchto
spoluvlastníckych podielov za rovnakých podmienok (§ 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
Obec tejto jeho žiadosti týmto vyhovuje., bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na
webovej stránke obce v období od 15.12.2017 do 15.3.2018 a schválilo podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
nehnuteľností – pozemku parcely č. E-KN 572, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere
114 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera – 28,5 m2), zapísaná
na LV č. 1013 pod B.1. v k.ú. Slaská a pozemku parcela č. E-KN 573, vedená ako trvalé
trávne porasty o výmere 1548 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca
výmera – 387 m2), zapísaná na LV č. 1014 pod B.5. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 0,27 €/m2,
spolu v sume 112,19 € v prospech kupujúceho – Jozef Páleník, SNP 3/5, 965 01 Žiar nad
Hronom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že obec tieto podiely
odkúpila v roku 2013 a pri tejto kúpe bolo opomenuté predkupné právo p. Páleníka (§ 140
Občianskeho zákonníka), ktorý sa ako obídený podielový spoluvlastník v zákonnej lehote
domáhal odkúpenia týchto spoluvlastníckych podielov za rovnakých podmienok (§ 603 ods. 3
Občianskeho zákonníka). Obec tejto jeho žiadosti týmto vyhovuje.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Dcéra p. Emílie Indrovej oslovila obec s ponukou na odkúpenie pozemkov od jej matky, ktorá
má záujem ich odpredať. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemkové spoločenstvo v súčasnosti
pozemky neodkupuje, obec navrhuje odkúpiť ich v jej prospech. Materiál kúpy majetku bol
súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a tak starosta obce
otvoril rozpravu k tomuto materiálu. V rámci rozpravy starosta obce uviedol, že navrhuje tieto
pozemky odkúpiť a na kúpu vyčleniť finančné prostriedky z rezervného fondu obce, nakoľko
pôjde o kapitálový výdavok. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 272/2018 schválilo kúpu
nehnuteľností v prospech obce Slaská a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu – 293 m2), na pozemku parcela č. E-KN 591, vedená ako
orná pôda o výmere 1172 m2, zapísaná na LV č. 293 pod B.3. v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/8 (zodpovedajúca výmera podielu – 253,5 m2), na pozemku parcela č.
E-KN 114, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 2028 m2, zapísaná na LV č. 501 pod
B.4. v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca výmera podielu –
51 m2), na pozemku parcela č. E-KN 41, vedená ako záhrady o výmere 615 m2, zapísaná na
LV č. 834 pod B.5. v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 (zodpovedajúca
výmera podielu – 85 m2), na pozemku parcela č. E-KN 113, vedená ako trvalé trávne porasty
o výmere 2032 m2, zapísaná na LV č. 925 pod B.9. v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 18/162 (zodpovedajúca výmera podielu – 361 m2), na pozemku parcela č. C-KN
2053, vedená ako lesné pozemky o výmere 3247 m2, zapísaná na LV č. 1215 pod B.1. v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 384 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 2117, vedená ako ostatné plochy o výmere 768 m2, zapísaná na LV
č. 1232 pod B.1. v k.ú. Slaská; vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 1607 m2), na pozemku parcela č. C-KN 1367, vedená ako trvalé trávne porasty
o výmere 1607 m2, zapísaná na LV č. 1544 pod B.1. v k.ú. Slaská; vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 1834 m2), na pozemku parcela č. C-KN
1716, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1834 m2, zapísaná na LV č. 1544 pod B.1.
v k.ú. Slaská; vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 1189 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 2339, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1189 m2,
zapísaná na LV č. 1544 pod B.1. v k.ú. Slaská a vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 1907 m2), na pozemku parcela č. C-KN 2832, vedená ako
trvalé trávne porasty o výmere 1907 m2, zapísaná na LV č. 1544 pod B.1. v k.ú. Slaská, od
predávajúcej – Emília Indrová, Katarínska Huta 31, 985 23 Cinobaňa, za kúpnu cenu 0,27
€/m2 a 1,50 €/m2 (E-KN 41), spolu v sume 2213,15 € a uznesením č. 273/2018 schválilo
uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 2213,15 € na nákup
nehnuteľností - pozemkov.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Obci Slaská bola doručená štúdia realizovateľnosti modernizácie systému verejného
osvetlenia od spol. GREP SLOVAKIA, spol. s r.o., ktorá ponúka obci výmenu súčasných
svietidiel verejného osvetlenia za LED – lampy značky Philips s tým, že uvedená spoločnosť

celú akciu zafinancuje a obec to bude splácať formou splátok po dobu 12 rokov. Počas tejto
doby bude trvať aj záručná doba a rovnako počas tejto doby bude servis a údržbu vykonávať
zhotoviteľ diela bez nároku na ďalšie platby okrem dohodnutých splátok. Materiál
modernizácie verejného osvetlenia bol súčasťou zverejnených materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva a tak starosta obce otvoril rozpravu k tomuto materiálu. V rámci
rozpravy starosta obce uviedol, že podľa predloženej ponuky, zhotoviteľ zaručuje konkrétnu
úsporu na spotrebe elektrickej energie výmenou lámp a táto úspora by bola použitá na
splácanie diela. Zároveň uviedol, že s ponukou prišla menovaná spoločnosť, ktorá na základe
údajov obce o spotrebe elektrickej energie za verejné osvetlenie a o počte a výkone lámp
vypracovala uvedenú štúdiu. Ďalej starosta obce informoval, že obec sa snažila získať
informácie, či sa v blízkej budúcnosti nepripravuje výzva na predkladanie žiadostí o NFP
práva na tento účel, kde by mohla obec hradiť náklady v rozsahu 95% finančnými
prostriedkami z EÚ. Podľa dostupných informácií sa v najbližších rokoch takáto výzva zatiaľ
nepripravuje a ani neplánuje. Poslanec Göth vyjadril obavy, či tieto lampy môžu mať
životnosť až 17 rokov a pýtal sa na spôsob platby, reálnu výšku úspory a na servis. Starosta
obce odpovedal, že servis je súčasťou zmluvy a trvá celú dobu zmluvného vzťahu. Výška
úspory je rovnako záväzne uvedená v zmluve a zhotoviteľ ju zmluvne garantuje. Spôsob
platby by bol mesačný a výdavky na platby by vo väčšine boli tvorené úsporou na elektrickej
energie a poníženým zálohových platieb dodávateľovi elektrickej energie. Starosta obce
navrhol, aby sa táto ponuka zobrala len na vedomie, aby si obec počkala aj na iné ponuky
(SSE, a.s. tiež avizovala doručenie ponuky) a aby obec požiadala spracovateľa štúdie
o dopracovanie ponuky s alternatívou výmeny rozvádzača VO. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 274/2018 zobralo na vedomie štúdiu realizovateľnosti modernizácie aktívnych
prvkov systému verejného osvetlenia obce Slaská od spol. GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
a uznesením č. 275/2018 poverilo starostu obce, aby zabezpečil ďalšie informácie ohľadom
štúdie realizovateľnosti modernizácie aktívnych prvkov systému verejného osvetlenia obce
Slaská v zmysle výsledku diskusie.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Gӧth, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
V rámci tohto bodu programu starosta obce podal len informáciu o príprave žiadosti na
získanie finančných zdrojov na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice.
K bodu č. 11
Vzhľadom k tomu, že na rokovaní sa nezúčastnil nikto z verejnosti, nemal sa kto prihlásiť
o slovo v diskusii.
K bodu č. 12
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.

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

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

Ing. Arnošt G ö t h, v.r.
overovateľ

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

