OBEC

ŠUŇAVA

ZÁPISNICA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Šuňava

ktoré sa konalo dňa 12. februára 2015
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Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Šuňave č. 3, ktoré sa konalo
dňa 12. februára 2015
Prítomní:
Stanislav Kubaský - starosta obce
Ing. Ján Fridman
Ján Gorka
Ing. Mária Ilenčíková
Ján Kalla
Ţofia Šebestová
Ján Zachar
Ing. Miroslav Zajac
Štefan Zajac
Zamestnanci:
Ing. Katarína Handzušová
Ing. Anna Vilimová
Martina Štrbková
Ing. Anna Sedláková

-

správa daní a poplatkov
zapisovateľka
kultúrny pracovník
ekonóm obce

Ďalej boli prítomní občania z obce podľa priloţenej prezenčnej listiny.
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení zo zasadania OZ dňa 18.12.2014.
Správa hlavného kontrolóra o uskutočnených kontrolách.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šuňava za rok 2014.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o ochrane ovzdušia.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb.
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šuňave.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015.
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s vyhliadkou na roky 2016, 2017.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
13. Verejné obstarávanie na odborné činnosti a odbornú pomoc pri verejných
obstarávaniach obce Šuňava.
14. Dohoda o spolupráci medzi obcou a Dobrovoľným hasičským zborom Šuňava.
15. Pokračovanie výstavby chodníka II. etapa úsek B časť 1.
16. Dovybavenie inventára kultúrneho domu – kúpa stoličiek.
17. Kalendár kultúrno-športových podujatí na rok 2015.
18. Divadelná Šuňava, 13. a 14. február 2015.
19. Sociálna výpomoc.
20. Plánované akcie v roku 2015
- Pokračovanie vo výstavbe chodníkov
- Výstavba autobusovej zastávky vo vyšnej časti obce pri obchodnom centre
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo vyšnej časti obce
- Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína
- Rozšírenie parkoviska pri cintoríne vo vyšnej časti obce
- Plynofikácia ubytovacieho zariadenia s.č. 2,3
- Oprava fasády na čelnej strane garáže pri ubytovacom zariadení s.č. 2,3
- Výkup pozemkov na majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií
- Vysprávka miestnych komunikácií po zimnej údržbe a v spolupráci so Správou
a údržbou ciest PSK zabezpečiť odstránenie nerovností povrchu cesty tretej triedy
III/018148
- Ulica Mieru - úprava a vydláždenie odvodňovacieho kanála v úseku od s.č. 155 po
163.
21. Rôzne.
22. Diskusia.
23. Záver.
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Úvod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané podľa plánu rokovaní. Prítomní boli
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, hlavná kontrolórka obce, pracovníci obecného úradu
a občania z obce.
Zasadanie začalo o 17,00 hodine. Otvoril ho starosta obce Stanislav Kubaský.
BOD č. 1
V úvode privítal všetkých prítomných starosta obce Stanislav Kubaský.
BOD č. 2
Po otvorení zasadania starosta obce určil zapisovateľa zasadnutia Ing. Annu Vilimovú
a overovateľov Ţofiu Šebestová a Jána Kallu. Následne prečítal program zasadnutia, ku
ktorému nemali poslanci doplňujúce návrhy a s programom zasadnutia súhlasili.
BOD č. 3
V tomto bode starosta obce prečítal poslancov, ktorí boli navrhnutí do návrhovej
komisie a to Ing. Mária Ilenčíková a Ing. Miroslav Zajac. Poslanci hlasovali za návrh
uznesenia:

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
volí
návrhovú komisiu v zloţení
Ing. Miroslav Zajac, Ing. Mária Ilenčíková
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 20 bolo schválené.
BOD č. 4
V tomto bode vystúpila hlavná kontrolórka obce pani Bc. Alena Zajacová, ktorá
poslancom predniesla v krátkosti svoju správu o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 18. 12.2014. Správa bola súčasťou pracovného materiálu, ktorý poslanci
obdŕţali spolu s pozvánkou. K správe neboli námietky. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení zo zasadania OZ zo dňa 18.12.2014.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 21
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 21 bolo schválené.
4

BOD č. 5
Aj v tomto bode mala slovo hlavná kontrolórka obce, pani Bc. Alena Zajacová, ktorá
poslancom predniesla správy o vykonaných kontrolách, ktoré uskutočnila na obecnom úrade
ale i v základnej škole. Boli to tieto správy:
- Informatívna správa o vykonanej kontrole inventarizácie majetku k 31.10.2014
- Súpis o vykonaní periodickej fyzickej inventarizácie hospodárskych prostriedkov
- Správa z vykonanej inventarizácie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov
k 31.12.2014
- Informatívna správa o vykonanej kontrole správnych poplatkov
- Správa o vykonanej kontrole hospodárenia, dodrţiavania zákona o rozpočtových
pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve na Obecnom
úrade v Šuňava za mesiace december 2014, november 2014, október 2014,
september 2014
- Správa o vykonanej kontrole vedenia účtovníctva v Základnej škole s materskou
školou v Šuňave.
Všetky správy poslanci mali doručené s pracovnými materiálmi a nemali k nim pripomienky.
Poslanci následne hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informatívnu správu o vykonanej kontrole inventarizácie majetku k 31.10.2014
Súpis o vykonaní periodickej fyzickej inventarizácie hospodárskych prostriedkov
Správu z vykonanej inventarizácie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov k 31.12.2014
Informatívnu správu o vykonanej kontrole správnych poplatkov
Správy o vykonanej kontrole hospodárenia, dodrţiavania zákona o rozpočtových pravidlách,
vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve na Obecnom úrade v Šuňava za
mesiace december 2014, november 2014, október 2014, september 2014
Správu o vykonanej kontrole vedenia účtovníctva v Základnej škole s materskou školou
v Šuňave.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 22

Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 22 bolo schválené.
BOD č. 6
Poslancom v tomto bode opäť predniesla svoju správu o vykonaných kontrolách
v roku 2014, hlavná kontrolórka obce, pani Bc. Alena Zajacová. Vo svojej správe uvádza na
aké činnosti sa počas roka zamerala, taktieţ sledovala dodrţiavanie ustanovení zákonov
platnej legislatívy. Vykonala viaceré finančné kontroly, kontroly plnenia uznesení OZ za rok
2014, kontrola vybavovanie sťaţností za rok 2014. Správa bola poslancom doručená
s materiálmi na zasadanie a poslanci nemali k nemu pripomienky. Následne poslanci hlasovali
za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
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Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šuňava za rok 2014.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 23
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 23 bolo schválené.
BOD č. 7
V tomto bode sa poslanci venovali návrhu VZN č. 1/2015 o ochrane ovzdušia.
Dôvodovú správu predniesol starosta obce, Stanislav Kubaský. Uvádza sa v nej:
Účelom tohto VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúci látkami je vyuţiť zákonmi č.
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) určené kompetencie
obce pri ochrane čistoty ovzdušia a teda aj ţivotného prostredia a v konečnom dôsledku
pôsobiť na zdravie obyvateľov obce Šuňava. Nakoľko došlo k zmene a doplneniu vyššie
uvedených zákonov toto navrhované VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia v katastrálnych územiach obce Šuňava.
Toto navrhované VZN obce určuje tieţ spôsob spoplatnenia a spôsob určenia výšky
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Poplatok prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia sa pre kaţdý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou
sumou. Na základe údajov oznámených kaţdoročne do 15. februára obci. Oproti pôvodnému
VZN č. 3/2002 v novo navrhovanom VZN upravuje sa výška poplatkov vo vzťahu k druhu
a mnoţstvu spotrebovaného paliva za jednotlivé roky. Novo navrhovaná výška poplatkov je
odstupňovaná v závislosti od druhu, kvalitatívnych ukazovateľov palív ako aj od mnoţstva
paliva pouţitého za príslušný kalendárny rok.
Následne starosta obce zahájil rozpravu k tomuto bodu. Poslanci sa informovali, kto
by mal mať podľa tohto VZN povinnosť nahlasovať mnoţstvo spotrebovaného paliva a pod.
Starosta obce reagoval, ţe takéto hlásenie nám pravidelne zasiela SPP a taktieţ kaţdý
podnikateľský subjekt v obci bude informovaný o takomto prijatom VZN. Ďalšie
pripomienky uţ neboli a tak poslanci hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
vydáva
na základe § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
na základe zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
356/2010 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a č. 357/2010, ktorou sa
ustanovujú poţiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych
zdrojoch znečisťovania ovzdušia, na základe zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o ochrane ovzdušia
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 24
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -
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Uznesenie č. 24 bolo schválené.
BOD č. 8
V tomto bode sa poslanci venovali návrhu VZN č. 2/2015 o poskytovaní opatrovateľskej
sluţby, o spôsobe a výške úhrad za opatrovateľskú sluţbu. Návrh bol poslancom doručený
spolu s pozvánkou. Dôvodovú správu k návrhu predniesla pracovníčka Ing. Katarína
Handzušová.
Predkladané VZN č. 2/2015 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, o spôsobe a výške úhrad
za opatrovateľskú sluţbu je spracované v zmysle novely zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2014.
Týmto VZN sa ruší pôvodné VZN č. 3/2005 o poskytovaní opatrovateľskej sluţbe a
úhradách za opatrovateľskú sluţbu.
Predmetom VZN sú podmienky poskytovania opatrovateľskej sluţby občanom s trvalým
pobytom v obci Šuňava na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého
zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu. VZN upravuje postup
posudkovej činnosti, vypracovanie lekárskeho a sociálneho posudku, vyhotovenie posudku
o odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu. Od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby sa odvíja aj určenie výšky úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú sluţbu. Prijímateľ sociálnej sluţby je povinný platiť úhradu za poskytovanú
opatrovateľskú sluţbu
podľa svojho príjmu a majetku . Po zaplatení úhrady za
opatrovateľskú sluţbu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok
sumy ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu . Ak nevznikne občanovi povinnosť
platiť úhradu za opatrovateľskú sluţbu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom
alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú sluţbu alebo jej časť je
pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. VZN stanovuje náleţitosti ţiadosti
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, kvalifikačné podmienky pre
fyzickú osobu, ktorá vykonáva opatrovateľskú sluţbu.
Po prečítaní dôvodovej správy starosta zahájil rozpravu k návrhu. Poslanci sa
v súvislosti s týmto návrhom pýtali na to, či sú v obci prípady, kedy občania potrebovali
sociálnu starostlivosť a či ju obec niekomu poskytuje? Starosta obce reagoval, ţe v súčasnosti
sú dva prípady starších občanov, ktorí potrebovali sociálnu sluţbu ale tá im bola poskytnutá
cez Charitu, Spišský Štiavnik v rámci projektu z eurofondov. Toto VZN bude uľahčovať
poskytovanie takej sluţby, ak by o ňu občania v budúcnosti poţiadali.
Ešte poslankyňa Ing. Ilenčíková, poţiadala o opravu formulácie v bode návrhu VZN Čl. IV,
ods. 6.
V rozprave uţ neboli prednesené ţiadne pripomienky a poslanci hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
vydáva
v zmysle ustanovení § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
a výške úhrad za opatrovateľskú službu
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 25
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
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Proti (0): -

Uznesenie č. 25 bolo schválené.
BOD č. 9
V tomto bode predniesol poslancom starosta obce Stanislav Kubaský Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šuňave. Zmeny sa týkali predovšetkým
výšky odmien za zasadanie na obecnom zastupiteľstve, ďalej sa upravila odmena zástupcu
starostu obce a taktieţ spôsob vyplácania odmien raz za obdobie 6 mesiacov.
Po prednesení návrhu začala rozprava k návrhu zásad. Starosta obce na úvod
poznamenal, ţe poslanec Ing. Fridman sa odmeny poslanca vzdal. Sám poslanec následne
vystúpil a hovoril dôvody jeho konania. Je to hlavne preto, aby upokojil verejnú mienku,
nakoľko na jeho mandát boli podané anonymné udania na príslušné orgány, aby sa prešetrilo
to, ţe ako vojak nemôţe brať odmeny. Všetkým prítomným poslanec objasnil, ţe ţiadny
zákon mu to nezakazuje dostávať nepravidelnú odmenu. Neporušil by tým ţiadny zákon ale
i tak sa odmeny vzdal. Ďalej v rozprave vystúpila poslankyňa Ing. Ilenčíková, ktorá sa
starostu obce opýtala, na základe čoho vychádzal pri stanovení výšky odmeny pre poslancov?
Tu starosta reagoval, ţe doterajšia odmena poslanca za účasť na obecnom zastupiteľstve bola
nízka prihliadnuc na prácu a zodpovednosť, ktorú si výkon poslanca vyţaduje. A v porovnaní
s okolitými obcami to tieţ bola nízka odmena. Ďalšie pripomienky v rozprave uţ neboli a tak
poslanci hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
schvaľuje
podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šuňave
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 26
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 26 bolo schválené.
BOD č. 10 a BOD č. 11
V tomto bode sa poslanci zaoberali návrhom Rozpočtu na rok 2015 s vyhliadkou na
roky 2016, 2017.
Najprv svoje stanovisko k predkladanému návrhu predniesla hlavná kontrolórka Bc. Alena
Zajacová. Stanovisko poslanci obdŕţali spolu s materiálmi na zasadania. Skonštatovala, ţe
predkladaný finančný rozpočet je vyrovnaný, vypracovaný v súlade so zákonmi
a rozpočtovými pravidlami a navrhla uvedený rozpočet schváliť.
Po správe hlavnej kontrolórky predniesla návrh rozpočtu ekonómka obce pani Ing. Anna
Sedláková. Finančný rozpočet bol vytvorený tak, ţe porovnával predchádzajúce roky 2013,
2014 a samozrejme v porovnaní s rokom 2015. Ďalej sú uvedené aj sumy na ďalšie roky
2016, 2017. Pri zostavovaní sa vychádzalo z predchádzajúceho roka s prihliadnutím na
prognózy na tento rok.
Rozpočet je tvorený ako vyrovnaný. V predchádzajúcich obdobiach bol rozpočet tvorený ako
programový ale po odporúčaní aj Ministerstvom financií, menšie obce môţu rozpočet tvoriť
ako finančný, nakoľko ten programový pre malé obce neplní účel programového rozpočtu.
Príjmová časť sa veľmi nemení. Zmeny nastanú v prípade predaja pozemkov a pod. Beţné
výdaje sú tvorené výdavkami na chod obecného úradu, mzdy, príspevok na poistné, tovary
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a sluţby, odmeny poslancom, REGOB, matrika, CO a dotácie. Ďalej sú to príspevky na centrá
voľného času, údrţba hasičskej techniky, údrţba ciest (zimná údrţba, opravy po zime), zber
odpadu v obci, pohonné hmoty, údrţba obce (kosenie, čistenie cintorínov), verejné osvetlenie,
OFK Šuňava, kultúra v obci (kultúrny dom, kultúrne podujatia v obci, obecná kniţnica),
náklady spojené s káblovým televíznym rozvodom v obci, správa domov smútku, prenesené
kompetencie (základná škola s materskou školou).
Beţné príjmy na rok 2015 sú vo výške 971 500,-- eur, beţné výdaje vo výške 971 500,-- eur
kapitálové výdaje 82 000,-- eur.
Po prednesení návrhu rozpočtu nasledovala rozprava k tomuto bodu. Tu vystúpila
poslankyňa Ing. Ilenčíková, ktorá sa pýtala ekonómky na jednotlivé poloţky finančného
rozpočtu pre lepšie pochopenie. Taktieţ sa pýtala prečo je teraz finančný rozpočet a nie
programový? Na to reagoval starosta obce Stanislav Kubaský, s tým, ţe programový rozpočet
neplnil cieľ a účel, ktorý sa od programového rozpočtu očakával. Hlavne sa to týka menších
obcí ako je naša obec. Ďalšie pripomienky k rozpočtu neboli a poslanci hlasovali za návrh
uznesenia:

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: schvaľuje
A.1
Finančný rozpočet obce Šuňava na rok 2015
Beţné príjmy vo výške 971 500,-- eur
Beţné výdaje vo výške 971 500,-- eur
A.2
Kapitálové výdaje 82 000,-- eur
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 27

B: berie na vedomie
B.1 Rozpočet obce pre roky 2016, 2017
B.2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2015 s vyhliadkou na roky 2016,
2017
Príloha č. 2 k Uzneseniu č. 27
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (7):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, J. Zachar
Zdrţal sa (1): Ing. M. Ilenčíková,
Proti (0): -

Uznesenie č. 27 bolo schválené.
BOD č. 12
V tomto bode predniesol poslancom návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva starosta obce
Stanislav Kubaský. V dôvodovej správe uvádza:
V návrhu VZN č. 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva sú zohľadnené poţiadavky na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Šuňava.
VZN obce reaguje na podpísanú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v našom prípade pedagogických
zamestnancov, ktorým sa zvyšujú platové tarify o 5 % a zamestnancom vo verejnej sluţbe
o 1,5 % a od 1. júla 2015 o 1 %.
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Prijatím tohto VZN sa zabezpečí financovanie miezd zamestnancov a prevádzkové náklady na
materskú školu, školský klub a školskú jedáleň ako aj jednotlivé strediská záujmovej činnosti.
Obec financuje náklady na deti v materskej škole a školskom klube normatívnym spôsobom
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho roka. Pri financovaní školskej jedálne sú
zohľadnené náklady na vydané jedlo pre ţiakov základnej školy a dieťa materskej školy.
Z normatívu pre strediská záujmovej činnosti sú financované záujmové činnosti základnej
školy s materskou školou, dobrovoľných hasičov a športového klubu. Prijatím tohto VZN sa
rušia normatívy uvedené vo VZN č. 1/2013.
Po prednesení dôvodovej správy nasledovala rozprava k návrhu VZN. Tu vystúpila
poslankyňa Ing. Ilenčíková. Opýtala sa ako sú určené tie normatívy a aké sú to tie záujmové
činnosti čo deti navštevujú? Starosta odpovedal, ţe normatívy sú určené pravidelne
ministerstvom školstva a záujmové činnosti sú rôzne krúţky a aktivity, ktoré deti v rámci
voľného času navštevujú. V rozprave uţ neboli ďalšie príspevky a tak poslanci hlasovali za
návrh uznesenia:

Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
vydáva
podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.
12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 28
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 28 bolo schválené.
BOD č. 13
V tomto bode sa poslanci venovali novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá
poukazuje na elektronické trhovisko, ktoré bude uţ ostro spustené od 01.03.2015. Starosta
obce informoval poslancov o potrebe postupovať podľa zákona pri obstarávaní beţne
dostupných tovarov a sluţieb nad 1000,-- eur. V prípade však obstarávania tovarov a sluţieb,
ktoré nie sú beţne dostupné je potrebné postupovať cez verejné obstarávanie. V tomto prípade
je dobré ak obec bude mať uţ obstaranú osobu spôsobilú na verejné obstarávanie. Urýchli sa
tým proces pri verejných obstarávaniach na projektoch a podobne.
Ďalej nasledovala rozprava k tomuto bodu. Tu vystúpila poslankyňa Ing. Ilenčíková,
ktorá sa opýtala na smernicu, ktorú má obec schválenú, ţe či by sa tá nedala pouţiť? Starosta
hovoril, ţe smernica zavedením elektronického trhoviska je neplatná. A samozrejme
nevzťahuje sa na verejné obstarávania, ktoré musia prebehnúť podľa zákona o verejnom
obstarávaní. A taktieţ smernica hovorí o obstarávaní tovarov a sluţieb do 1000 eur.
Poslanci uţ nemali pripomienky a teda hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
poveruje
starostu obce zabezpečiť verejné obstarávanie na odborné činnosti a odbornú pomoc pri verejných
obstarávaniach obce Šuňava.
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Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (7):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, J. Zachar
Zdrţal sa (1): Ing. M. Ilenčíková,
Proti (0): -

Uznesenie č. 29 bolo schválené.
BOD č. 14
V tomto bode sa poslanci venovali Dohode o spolupráci medzi obcou a DHZ Šuňava.
Obec má povinnosť zabezpečiť hasičskú zásahovú jednotku na ochranu svojho majetku ale
i pre pomoc občanom. Táto dohoda je aj kvôli novému zákonu o ochrane majetku obce. Tu
vystúpil aj predseda DHZ Šuňava Ing. Ján Fridman, ktorý predniesol návrh dohody. Dohoda
bola zostavovaná podľa vzoru, ktorý pripravilo predsedníctvo DPO SR. Starosta obce hovoril,
ţe dobrovoľní hasiči v obci sú veľmi nápomocní. Podieľajú sa vo všetkých sférach v obci.
Obec ak by nepodpísala dohodu s DHZ Šuňava musela by inak zabezpečiť ochranu majetku
a tým by vznikli ďalšie výdavky. DHZ Šuňava uţ postupne vyškolila viacerých členov DHZ.
Ak sa takáto dohoda podpíše tak členovia DHZ Šuňava budú takúto činnosť vykonávať
dobrovoľne bez nároku na odmenu. Obec vlastne aj tak hradí celú údrţbu hasičského majetku
(techniky, poţiarnych zbrojníc a pod.).
Ďalej nasledovala rozprava k tomuto bodu. Vystúpila poslankyňa Ing. Ilenčíková
a poukázala na viaceré štylizačné chyby v dohode. Tu vystúpil poslanec a zároveň predseda
DHZ Šuňava Ing. Fridman, ktorý poukázal, ţe táto dohoda, ktorú poslanci obdŕţali spoločne
s pozvánkou na zasadanie je len vzorová. Pred podpisom sa ešte upravia všetky potrebné
náleţitosti. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
informáciu o spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Šuňava

B: poveruje
starostu obce podpísať Dohodu o spolupráci obce s Dobrovoľným hasičským zborom Šuňava
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 30 bolo schválené.
BOD č. 15
V tomto bode vystúpil starosta obce Stanislav Kubaský. Hovoril o pokračovaní
výstavby chodníkov – II. etapy úsek B časť 1. Uznesenie k výstavbe II. etapy je platné. Je
treba rozhodnúť či sa bude pokračovať. Záleţí od poslancov čo navrhujú. Poslanci nemali
v rozprave pripomienky a hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: schvaľuje
pokračovanie vo výstavbe chodníka II. etapa úsek B časť 1 podľa schválenej projektovej
dokumentácie

B: poveruje
starostu obce zabezpečiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa chodníka II. etapa úsek B časť 1
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C: ukladá
poslancom OZ v Šuňave predloţiť návrhy firiem, ktoré majú oprávnenie na uvedenú činnosť a obec
ich bude môcť vyzvať na predloţenie cenovej ponuky – dodávku prác na výstavbu chodníkov II. etapa
úsek B časť 1
Termín: do 13.02.2015 do 15,00 hod.
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 31 bolo schválené.
BOD č. 16
V tomto bode sa poslanci venovali kúpe stoličiek do kultúrneho domu. Jedná sa
o dovybavenie inventára kultúrneho domu. Stoličky, ktoré obec poskytuje na rôzne kultúrne
akcie (svadby, oslavy či schôdze) sú uţ v zlom stave. Sú aj rekonštruované ale niektoré
poškodenia sa uţ neoplatí opravovať (hlavne potrhané čalúnenie na sedadlách a operadlách).
Preto by bolo dobré pouvaţovať nad zakúpením nových stoličiek. Takých, ktoré by sa dali aj
dobre skladovať (ukladanie na seba) a hlavne, aby zodpovedali určitej úrovni. Taktieţ by sa
mohli osloviť aj urbárske spoločnosti a podnikatelia v obci o príspevok na kúpu.
Po krátkom úvode k tomuto bodu nasledovala rozprava. Tu poslanci hovorili,
o zakúpení min. 120 kusov stoličiek. Bolo by dobré, aby boli rovnaké. Ak by sa kupovali po
častiach mohlo by dôjsť k rôznosti stoličiek a to by nemalo dobrý efekt. Pri väčšom odbere sú
aj mnoţstevné zľavy. A taktieţ stoličky musia byť dostatočne pevné a stabilné. Poslanci
následne hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: schvaľuje
dovybavenie inventára kultúrneho domu zakúpením 120 ks stoličiek

B: ukladá
poslancom OZ predloţiť návrh na typ stoličiek na zakúpenie
Termín: do 15.03.2015

C: poveruje
starostu obce zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa stoličiek pre kultúrny dom po odsúhlasení
typu stoličiek Komisiou sociálnych sluţieb, kultúry a práce s mládeţou.
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 32 bolo schválené.
BOD č. 17
V tomto bode sa poslanci venovali harmonogramu kultúrno-športových aktivít v roku
2015. Starosta obce zdôraznil akcie 7. júna - spomienková slávnosť k 65. výročiu prepadu
obce ľudovými milíciami a taktieţ v auguste Deň obce Šuňava. Poslanci k uvedenému bodu
nemali pripomienky a hlasovali za uznesenie:
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Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
Kalendár kultúrno–športových podujatí na rok 2015. Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 33
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 33 bolo schválené.
BOD č. 18
V tomto bode poslancov informoval starosta obce Stanislav Kubaský o podujatí
Divadelná Šuňava 2015. Starosta hovoril o organizačných veciach, o spolupráci
s Podtatranským osvetovým centrom v Poprade. Tento rok to uţ bude XXIII. ročník tohto
Podtatranského súťaţného festivalu neprofesionálneho divadla. Program začne 13.02.2015
a vyvrcholí 14.02.2015. Poslanci sú srdečne pozvaní. Starosta poznamenal, ţe je rád, ţe sa
viac do divadla začali angaţovať deti a mládeţ, čo vidieť aj na harmonograme predstavení na
festivale. Poslanci v rozprave nemali ţiadne pripomienky a hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
informatívnu správu o podujatí Divadelná Šuňava 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. a 14. februára
2015 v Kultúrnom dome Šuňava. Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 34 (Program prehliadky)
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 34 bolo schválené.
BOD č. 19
V tomto bode sa poslanci venovali sociálnej výpomoci pre deti, pozostalé siroty po
nebohej Monike Gorkovej. Návrh na pomoc predniesla poslankyňa Ţofia Šebestová, ktorá je
predsedníčkou aj komisie sociálnych sluţieb, kultúry a práce s mládeţou. Komisia na svojom
rokovaní dňa 07.02.2015 sa dohodla na odporúčaní pre obecné zastupiteľstvo schváliť výšku
finančnej výpomoci pre nezaopatrené deti Gorkové, ktoré nešťastnou náhodou prišli aj
o druhého rodiča – mamu – a to vo výške 1000,-- eur, ako aj odpustenie daní a poplatkov za
rok 2015 a stočné za rok 2014/2015. Všetci poslanci sa zhodli, ţe to bola veľká tragédia pre
deti Gorkové, nakoľko v roku 2011 im po dlhej chorobe zomrel otec Jozef. Matka Monika
Gorková ostala na 4 deti sama. V rozprave vystúpila aj poslankyňa Ing. Ilenčíková, ktorá sa
opýtala, či je moţné odpustiť poplatky? Keď zastupiteľstvo neschválilo odpustiť resp. zníţiť
poplatky viacnásobným darcom krvi – drţiteľom Jánskeho plakety! Poslanci na to reagovali,
ţe táto situácia je predsa výnimočná, špecifická a nedá sa s dobrovoľnými darcami veľmi
porovnať.
Poslanci ďalšie príspevky do rozpravy nemali a hlasovali za návrh uznesenia:
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Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
schvaľuje
a) jednorazovú finančnú výpomoc pre pozostalé nezaopatrené deti:
Jozef Gorka, Lýdia Gorková, Katarína Gorková, trvale bytom Hŕbky 558, Šuňava,
siroty po neb. Monike Gorkovej, ktorá zomrela po tragickej nehode.
Výška finančnej výpomoci 1000,-- eur.
b) odpustenie daní a poplatkov za rok 2015 a stočné za rok 2014/2015 podľa spotreby vody,
ktorú kaţdoročne predkladá Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad obci.
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 35 bolo schválené.
BOD č. 20
V tomto bode predniesol poslancom starosta obce Stanislav Kubaský plánované
investičné akcie na tento rok. Hneď v úvode poznamenal, ţe plánované akcie budú záleţať aj
od výziev na predkladanie ţiadostí o poskytnutie eurofondov či dotácií. Napríklad je potrebné
rozšíriť čističku odpadových vôd avšak na to obec nemá prostriedky. Ďalej bola aj výzva na
poskytnutie dotácie na výstavbu či rekonštrukciu materských škôl. Avšak u nás je problém, ţe
priestory, v ktorých je škôlka nie sú obecné. A na nový projekt bolo málo času. Starosta
predstavil tieto zámery na investičné aktivity v roku 2015:
- Pokračovanie vo výstavbe chodníkov – projekt je uţ schválený, záleţí od
finančných prostriedkov a od počasia.
- Výstavba autobusovej zastávky vo vyšnej časti obce pri obchodnom centre – aj tu
je projekt schválený a minulý rok sa nestihol realizovať a preto je v tomto roku na
pláne
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo vyšnej časti obce
- Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína – bude potrebné aj orezať stromy,
moţno aj niektoré odstrániť. Všetko po konzultácií na Okresnom úrade, Odbor
ţivotného prostredia.
- Rozšírenie parkoviska pri cintoríne vo vyšnej časti obce – 30 aţ 40 m parkoviska
(spevnenie povrchu betónom a štrkom)
- Plynofikácia ubytovacieho zariadenia s.č. 2,3
- Oprava fasády na čelnej strane garáže pri ubytovacom zariadení s.č. 2,3
- Výkup pozemkov na majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií
- Vysprávka miestnych komunikácií po zimnej údržbe a v spolupráci so Správou
a údržbou ciest PSK zabezpečiť odstránenie nerovností povrchu cesty tretej triedy
III/018148
- Ulica Mieru - úprava a vydláždenie odvodňovacieho kanála v úseku od s.č. 155 po
163.
-

po výstavbe chodníka II. etapa a autobusovej zastávky bude potrebné vyasfaltovať
prídlaţbu okolo chodníka, parkovisko pri materskej škole ako aj zabočovací pruh pri
autobusovej zastávke
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Starosta obce hovoril aj o ďalších prácach, ktoré bude treba urobiť v závislosti od finančných
prostriedkov:
- chodníky na cintorínoch ku domom smútku
- zateplenie obecného úradu
- zateplenie kultúrneho domu
- zateplenie požiarnych zbrojníc
- výstavba prístrešku pre AVIE pri požiarnej zbrojnici v nižnej časti obce
- odvodňovacie rigoly okolo miestnych komunikácií ako aj odvodňovací rigol ulice Okružnej
na ulicu Krátku
- výstavba miestnych komunikácií po majetkovoprávnom vysporiadaní
- výstavba miestnej komunikácie – spojnica ul. Š. Šmálika a ulica SNP, ktorá je už vo
vlastníctve obce
- príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie ulica Tatranská, Š. Šmálika,
Školská, Lúčna a Podhorská
- aktualizácia hrobových miest – vypracovanie plánov hrobových miest na osadenie
informačných vitrín na cintorínoch
- jednou z najhorúcejších investičných akcii, ktorá nás čaká, je buď rekonštrukcia ČOV alebo
prístavba a rozšírenie ČOV

Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: schvaľuje
plánované akcie v roku 2015
Pokračovanie vo výstavbe chodníkov
Výstavba autobusovej zastávky vo vyšnej časti obce pri obchodnom centre
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo vyšnej časti obce
Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína
Rozšírenie parkoviska pri cintoríne vo vyšnej časti obce
Plynofikácia ubytovacieho zariadenia s.č. 2,3
Oprava fasády na čelnej strane garáže pri ubytovacom zariadení s.č. 2,3
Výkup pozemkov na majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií
Vysprávka miestnych komunikácií po zimnej údržbe a v spolupráci so Správou a údržbou ciest
PSK zabezpečiť odstránenie nerovností povrchu cesty tretej triedy III/018148
Ulica Mieru - úprava a vydláždenie odvodňovacieho kanála v úseku od s.č. 155 po163.

B: berie na vedomie
ďalšie plánované investičné akcie v obci Šuňava:
- po výstavbe chodníka II. etapa a autobusovej zastávky bude potrebné vyasfaltovať prídlaţbu okolo
chodníka, parkovisko pri materskej škole ako aj zabočovací pruh pri autobusovej zastávke
- chodníky na cintorínoch ku domom smútku
- zateplenie obecného úradu
- zateplenie kultúrneho domu
- zateplenie poţiarnych zbrojníc
- výstavba prístrešku pre AVIE pri poţiarnej zbrojnici v niţnej časti obce
- odvodňovacie rigoly okolo miestnych komunikácií ako aj odvodňovací rigol ulice Okruţnej
na ulicu Krátku
- výstavba miestnych komunikácií po majetkovoprávnom vysporiadaní
- výstavba miestnej komunikácie – spojnica ul. Š. Šmálika a ulica SNP, ktorá je uţ vo
vlastníctve obce
- príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie ulica Tatranská, Š. Šmálika,
Školská, Lúčna a Podhorská
- aktualizácia hrobových miest – vypracovanie plánov hrobových miest na osadenie
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informačných vitrín na cintorínoch
- jednou z najhorúcejších investičných akcii, ktorá nás čaká, je buď rekonštrukcia ČOV alebo
prístavba a rozšírenie ČOV
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 36 bolo schválené.
BOD č. 21 Rôzne
V tomto bode ako prvý vystúpil zástupca starostu obce Štefan Zajac, ktorý prečítal
obecnému zastupiteľstvu návrh Dohody o vyuţívaní miestnosti pre OZ „Pre Šuňavu“. Po
prečítaní dohody sa o slovo prihlásil zástupca tohto občianskeho zdruţenia pán Ing. Lukáš
Béreš, ktorý hovoril o ďalších podmienkach, ktoré by chcel zakomponovať do dohody.
Predovšetkým, aby bolo jasné, ţe poskytnutie priestorov nenahrádza finančnú dotáciu, o ktorú
poţiadal obec. Ďalšie pripomienky k dohode od poslancov neboli.
Ďalej v tomto bode vystúpil poslanec Ing. Zajac, ktorý poukázal na nebezpečenstvo
úrazu pri vstupe do budovy materskej školy. Teraz, ešte v zimnom období, je na dlaţbe
šmykľavo a bolo by dobré tam poloţiť protišmykovú rohoţ. Starosta obce to zobral na
vedomie a urobí v tejto veci potrebné opatrenia.
O slovo sa prihlásila aj poslankyňa Ing. Ilenčíková, ktorá hovorila o dokumentoch,
ktoré sú umiestnené na internetovej stránke obce. Je tam problém pri zobrazení dokumentov,
konkrétne pri prevádzkovom poriadku zberného dvora. Aj to zobral na vedomie starosta obce
a urobí potrebné opatrenia.
Ďalšie pripomienky k tomuto bodu neboli.

Diskusia:
V diskusii dostali priestor aj prítomní občania z obce. Občania sa pýtali zastupiteľstva
a starostu obce na problémy, ktoré ich trápia. Napríklad ohľadom odvodnenia ulice Lúčnej.
Obyvateľ pán Bajnok sa ponúkol, ţe v prípade ak obec bude riešiť odvodňovacie kanály na
tejto ulici, rád pomôţe. Ďalej ešte hovoril o moţnosti rozšírenia informácií na internetovej
stránke obce.
Taktieţ vystúpil pán Kollár a poukázal na potrebe opraviť odvodňovací kanál v niţnej
časti obce, ktorý prechádza cez pozemky ulice SNP a Záhradnej okolo jeho novostavby
rodinného domu. Starosta tu povedal, ţe odvodnenie uvedenej časti je naplánované v rámci
pokračovania výstavby chodníkov. Pán Kollár ďalej reagoval aj na to či obec oslovila
vlastníkov pozemkov pod futbalovým ihriskom o ich darovanie a aj na to či obec rokovala
s biskupským úradom o odkúpenie budovy materskej školy. Na to reagoval starosta obce.
Ohľadom ihriska vysvetlil, aký je postup a ţe je tam aj moţnosť darovať pozemok. No podľa
jeho názoru to nebude jednoduché. Zatiaľ vlastníci musia podľa zákona strpieť stav aký je na
pozemku. Čo sa týka materskej školy, obec uţ niekoľkokrát prostredníctvom bývalého
správcu farnosti rokovala o odkúpenie. No cirkev k odpredaju majetku nie je naklonená.
Vystúpila aj pani Šebestová, ktorá hovorila o svojich postrehoch zo ţivota v obci. Či
uţ kultúrnej oblasti alebo športovej.
V diskusií sa hovorilo aj o ďalšej pomoci pre pozostalé siroty Gorkové, o rozšírení
programovej ponuky v káblovom televíznom rozvode. V tejto súvislosti v krátkosti vystúpil
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aj pracovník TKR pán Porada, ktorý informoval zastupiteľstvo a čiastočnej digitalizácii
programov v televíznom káblovom rozvode.
Starosta obce diskusiu uzavrel, nakoľko ďalšie diskusné príspevky sa uţ netýkali práce
a kompetencií obecného zastupiteľstva či vedenia obce. Všetkým prítomným poďakoval za
účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Stanislav Kubaský
starosta obce
Zapísala:
Ing. Anna Vilimová

Overovatelia zápisnice:
Ţofia Šebestová
Ján Kalla

Kontrolór: Bc. Alena Zajacová
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