Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného 30.01.2019 o 19,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola zvolaná Miestna
volebná komisia. Komisia je uznášania schopná, počet členov 4 – viď prezenčná listina
a zapisovateľka. Starosta zatiaľ prerušil rokovanie.
2. Žrebovanie náhradníka poslanca
Predseda Miestnej volebnej komisie Nadežda Šaradínová napísala na žrebovacie lístky mená
náhradníkov Marek Gomola a Zuzana Révayová. Tieto lístky boli poskladané a vložené do
krabice, zamiešané a predseda komisie vyžreboval jeden lístok pred komisiou a členmi
obecného zastupiteľstva. Na vyžrebovanom lístku bolo meno Zuzana Révayová. Pre kontrolu
ešte otvorila poskladaný lístok s menom Marek Gomola.
Zuzana Révayová si prevzala od starostu obce Osvedčenie o náhradníkovi, zložila predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Zo žrebovanie náhradníka je vypracovaná zápisnica.
Starosta poďakoval členom komisie a komisia mohla byť rozpustená.
Otvorenie – pokračovanie
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášanie schopné, počet členov 5, viď
prezenčná listina. Za zapisovateľa bola určená Ivana Brozmanová., za overovateľov Viliam
Hajný a Milan Levický. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložený program
rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce uviedol, že neboli uznesenia, ktoré by mali byť účinné k tomuto
rokovaniu okrem žrebovania náhradníka za poslanca.
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Janka Jesenská predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. poslanci nemali
pripomienky a zobrali ju na vedomie.
5. Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
K tomuto rokovania starosta obce uviedol, že pri používaní traktora V 20 – 50 na odhŕňanie
snehu došlo v utorok 15.1. k poruche. Napadaný sneh musel frézovať skoro tri hodiny a v 16.1.
viac ako tri hodiny. Vzhľadom k tomu, že nevedel aký čas potrvá oprava V 20 – 50, tak šiel do
Mountfieldu vybrať nový traktor, ktorý má pohon na všetky kolesá 4 x 4, ktorý z ceny 10890,€ sa predával za sumu 4890,- €. S príslušenstvom – reťaze, radlica cca 5200,- €. Teraz je už
V 20 – 50 opravený, ale musíme niečo mať v zálohe.
Ďalej uviedol, že zakúpil notebook za cenu cca 1000,- €, lebo treba vymeniť PC s operačným
systémom XP. Ďalej bude treba zakúpiť úložný zdroj na kamerový záznam, ktorý nebude
podliehať neustálej aktualizácií operačného systému. V tejto položke sa navrhuje navŕšenie
o 2000,- €
Navŕšenie rozpočtu bude „vyrovnané“ zvýšeným príjmom z podielových daní, kde predpoklad
bol 270,- tis. ale po zverejnení na stránke MF je predpoklad 279,390 tis. €.
Pri rozpočtových opatreniach starosta obce postupoval v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách, kde sa zvyšujú výdavky aj príjmy.
Rozpočtové opatrenia pre školu ešte nemáme úpravy V_.

6. Poverenie zástupcu starostu obce
starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že zastupovaním poveruje Rastislava Romančíka.
Zastupovanie bude hlavne pre neprítomnosť starostu obce z dôvodu školenia, pracovnej cesty,
dovolenky. Rastislav Romančík je najviac prítomný v obci z titulu jeho výkonu práce – SZČO.
Už v minulom období bol starostom obce poučný, čo má robiť ak treba niečo vyhlásiť, zariadiť
na cintoríne a pod.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie poverenie na zastupovanie starostu obce.
7. Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca
obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o zákone o ochrane osobných
údajov GDPR. Poslanci vyplnili predložené formuláre, ktoré sú potrebné pre spracúvanie,
oboznamovania sa s ochranou osobných údajov o ktorých sa dozvedia pri výkone poslaneckého
mandátu.
Starosta obce navrhol, že každý poslanec dostane od obce balík papiera, kde si budú poslanci
tlačiť materiály k rokovaniu obecného zastupiteľstva. Všetky materiály na rokovanie obecného
zastupiteľstva sú zverejňované na webovej stránke obce na portáli eGov Zastupiteľstvo.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyplnili potrebné tlačivá s povereniami o nákladní
s osobnými údajmi.
8. Krízový štáb obce
Z dôvodu volieb do orgánov samosprávy sa musia vykonať zmeny v personálnom obsadení
Krízového štábu obce. Vymenil sa Dušan Schumichrast a Anna Žiarová za Ivanu Brozmanovú
a Zuzanu Révayovú. Ivana Brozmanová bude určená do výdajne potravinových lístkov. Tieto
osoby sa zapíšu do systému JISHM. Bude treba upraviť aj povodňovú komisiu na nové
podmienky.
9. Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...
Smernica o VO.
Táto smernica bola vypracovaná z titulu zmeny finančných limitov pri zákazkách s nízkou
hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní..
Snem ZMOTu.
Starosta informoval, že bol zvolený do rady ZMOTu za región Benice, Valča, Príbovce,
Rakovo, Ďanová, Karlová...
Ples samosprávy.
Uskutoční sa 9.3.2019 v Košťanoch nad Turcom. Kto má záujem môže sa prihlásiť, vstupné je
23,- €.
Letecké snímkovanie.
Snímkovanie sa bude vykonávať v máji. Cena je cca 160,- €. Poslanci schválili snímkovanie,
pokiaľ bude detské ihrisko vybudované. Zatiaľ sa z titulu „byrokracie“, neskoro skontrolované
postupy obstarávania, dodacie lehoty na herné prvky, počasie. Ihrisko treba dokončiť do konca
marca. Ak nie, tak sa bude musieť predĺžiť termín dokončenia a čerpanie dotácie
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ.
Zo strany obce bude podaná žiadosť na MF na dokončenie oplotenia zo západnej a severnej
strany. Východná strana sa bude riešiť až po doriešení všetkých vlastníckych a užívacích
vzťahov na pozemkoch obce aj priľahlých. Bude treba ešte doriešiť aj vysadené gaštany.
Žiadosť výzva - Podpora rozvoja športu Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy.

Túto výzvu bude obec riešiť, pokiaľ bude požiadavka ZŠ s MŠ. Výzva na Podprogram č. 4 je
na sumu 3000 - 6000, €. Pokiaľ sa však nezmenili podmienky na predkladanie žiadosti, tak je
to veľmi prebyrokratizované.
Hasičské auto.
Do okresu bude dodaných v najbližšej dobe 5 ks. Naša obec medzi nimi nie je.
Detské omaľovánky.
Starosta obce objednal 130 ks za 490,- €. Budú dodané do MŠ a deťom školákom do 10 rokov.
10.
Interpelácie
Neboli vznesené
11.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené nové návrhy na doplnenie uznesení
12.
Záver
Starosta obce poďakoval za účasť. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční podľa potreby.
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