Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.8.2021

Program: viď príloha Pozvánka
K bodu l/ Otvorenie
Starosta obce p. Igor Daško privítal prítomných poslancov obce a oboznámil ich
s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom rokovania.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov
Zapisovateľ: Lucia Piatriková
Overovatelia: Jaroslav Kotras, Milan Kvasnica
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Mapy od VKÚ Harmanec, ktorá sa zaoberá ich
výrobou, budú dodané v decembri 2021 v menšom formáte a následne sa rozdajú do každej
domácnosti v obci. Hodové slávnosti vyšli podľa plánov. Rigol, ktorého zhotovenie bolo
v pláne do konca augusta, sa podarilo úspešne vybudovať.
K bodu 4/ Úpravy rozpočtu I. a II. Q
Účtovníčka obce predložila obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č.01/2021 na
zmenu rozpočtu k 12.8.2021, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Zároveň ozrejmila poslancom
predložené zmeny, po zodpovedaní otázok poslancov prebehlo hlasovanie. Poslanci OZ
rozpočtové opatrenie č. 01/2021 schválili.
Starosta upozornil poslancov, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2020 vo
výške 14 588,91 EUR bude potrebné v plnej výške presunúť na rezervný fond z dôvodu,
že sme plánovali financie investovať do výstavby skladu DHZ. Nakoľko sa ešte čaká na
vyjadrenie k elektrickej prípojke od SSE a až potom sa podá žiadosť na stavebné povolenie,
veľa finančných prostriedkov do konca roka už neminieme. Zároveň vysvetlil poslancom,
že uznesením môžu schváliť čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na tento
projekt. Z týchto prostriedkov bude možné čerpať financie na vymedzený účel.
Nakoľko sa poslanci jednohlasne dohodli, prebehlo hlasovanie o záverečnom účte. Návrh bol
prijatý.
K bodu 5/ Zmluva o nájme Primatel
Na základe prejaveného záujmu zo strany poslancov o výstavbu optických sietí
a telekomunikačných vedení na predchádzajúcom zastupiteľstve vypracovala a zaslala spol.
Primatel zmluvu o nájme. Starosta poslancov upozornil na určité body, ktoré môžu byť pre
obec nepriaznivé a navrhol ich prepracovanie. Do budúcna by sme chceli na tomto vedení
rozšíriť kamerový systém a prepojiť to s terajším kamerovým systémom obce. Poslanci
s návrhom súhlasili. Vzhľadom na skutočnosti bude zo strany spoločnosti zaslaná nová
zmluva s opravenými bodmi. Predpokladaná inštalácia a rekonštrukcia je naplánovaná na
marec 2022.

K bodu 6/ Ponuka od spol. Defense Pro
DefensePro je spoločnosť z Pezinka zaoberajúca sa odchytom voľne potulujúcich sa psov,
pričom podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce,
pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu
vykonávať iba odborne spôsobilé a vyškolené osoby. Spolu s ponukou spoločnosť predložila
potrebné certifikáty a cenník, v ktorom bol uvedený mesačný paušálny poplatok vo výške
60 EUR bez DPH spolu s ďalšími poplatkami spojenými s jedným odchytom. Starosta vyzval
poslancov na prediskutovanie podmienok. Zhodnotili, že poplatky zo strany spoločnosti sú
príliš vysoké a ročné náklady bez potrebného výjazdu vychádzajú 936 EUR, čo je pre obec
nevýhodné. Prebehlo hlasovanie a poslanci návrh neprijali.
Zameriame sa nájsť spoločnosť z bližšieho okolia , aby ani samotný výjazd netrval dlho.
K bodu 7/ Rôzne
V obci sa uskutoční Veľkokapacitný zber od 26.8. do 28.8. 2021 Odvoz odpadu zastrešia
spol. Marius Pedersen a Brantner Algas.
Pri kaplnke na Penkách sa začalo čistenie priestoru pre vybudovanie menšej krížovej cesty.
Prvotné drobné úpravy vykonali poslanci spoločne s Ing.arch. Bartákom. Je potrebné ešte
vyčistenie tohto priestoru od menších konárov a následne aj úprava terénu. Na tieto práce
plánujeme v mesiaci September uskutočniť obecnú brigádu.
K bodu 8/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 6 /2021
Obecné zastupiteľstvo:
l. b e r i e n a v e d o m i e:
a/ správu o úprave zmluvy so spol. Primatel
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v plnej
výške.
b/ Schvaľuje úpravu rozpočtu za I. a II. kvartál roku 2021.
c/ Schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov na stavbu Skladu DHZ z Rezervného
fondu obce
3. u k l a d á :
a/ Zorganizovať zber veľkokapacitného odpadu v obci
Termín: 26. - 28.8.2021
Zodpovedný : starosta + zamestnanci OU

K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie.
Zapísala:

Lucia Piatriková

Overovatelia:
……………………
…………………….
Igor Daško, starosta obce

…………………….

