Zápisnica z rokovania poslancov OcZ dňa 16.6.2017
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce
6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
7. Plán kontrolnej činnosti HK 2.polrok
8. Rôzne – Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania
K bodu 1. Rokovanie poslancov OcZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom rokovania. Konštatoval že je prítomných 7 poslancov.
Prítomní : Mgr. Ľudmila Húsková, Vladimír Medňanský, Mgr. Martin Hurtiš, , Štefan
Beňadik, Ing. Dana Kolláriková, Bc. Mária Boboková
Neprítomní poslanci: Jaroslav Špeťko,
Starosta obce vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulej Veroniky
Šimkovičovej, ktorá bola dlhé roky poslankyňou OcZ.
Informoval poslancov o skutočnosti, že dnes mal zložiť poslanecký sľub Ing. Jaroslav
Popelka, ako náhradník za poslanca Igora Čertíka, ktorému zanikol mandát.
Ing. Jaroslav Popelka sa nemohol zúčastniť dnešného rokovania. Tento bod programu bol
vypustený z rokovania OcZ.
Za upravený program rokovania OcZ hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Eva Mjartanová
Za overovateľov zápisnice – Štefan Beňadik
Ján Brindza
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení- predseda : Mgr. Martin Hurtiš
člen : Mgr. Ľudmila Húsková
člen : Bc. Mária Boboková
Bolo prijaté uznesenie 1/6/2017

7/0/0

K bodu 4. Kontrola uznesení.
K termínu konania OcZ sú aktuálne uznesenia OcZ :
-Uznesenie 3/4/2017 – predložiť na schválenie „ Zápis o inventarizácii majetku obce
k 31.12.2016. Uznesenie nie je splnené vzhľadom na nezrovnalosti v spôsobe účtovania
majetku obce v starom a novom účtovnom programe. Treba zosúladiť účtovný stav so
skutočnosťou.
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Bolo prijaté uznesenie 2/6/2017

7/0/0

- Uznesenie14/4/2017 , ktoré odporučilo starostovi obce vyjadriť listom Ministerstvu ŽP SR
nespokojnosť s postupom schvaľovania projektu „ Odkanalizovanie obce.” Aglomerácia
Sebedražie. Uznesenie sa stalo neaktuálne, Ministerstvo ŽP SR schválilo realizáciu
odkanalizovania našej obce.
Starosta obce informoval poslancov o postupe realizácie projektu odkanalizovania obce
v rámci „ Aglomerácia Sebedražie ”.
Dňa 13.6.2017 bolo za účasti zhotoviteľa, investora, projektanta a starostov dotknutých obcí
odovzdané stanovisko.
Diskusia:
Mgr. Hurtiš sa informoval na obdobie realizácie odkanalizovania našej obce. Starosta obce
informoval, že práce by mali byť ukončené do 18 mesiacov od ich začatia.
Bc. Boboková sa informovala kedy bude zvolané verejné zhromaždenie občanov. Starosta
obce upozornil, že verejné zhromaždenie zvolávajú poslanci OcZ. Odporučil, aby bolo
zvolané aj za účasti projektanta a zhotoviteľa stavby, aby mohli reagovať na otázky občanov.
Na verejnom zhromaždení by sa malo prerokovať aj používanie kompostérov, tak aby ich
občania správne používali.
Mgr. Martin Hurtiš sa spýtal či pripravovaná lokalita IBV Dúbravka bude zahrnutá v projekte
odkanalizovania. Starosta obce informoval že nie. IBV Dúbravka sa bude riešiť samostatne
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Bolo prijaté uznesenie 3/6/2017

7/0/0

K bodu 5 – Záverečný účet obce
Podklady k uvedenému bodu rokovania dostali poslanci spolu s pozvánkou na rokovanie OcZ.
Starosta obce podrobne informoval o jednotlivých kapitolách záverečného účtu. Na záver
konštatoval, že z predloženého materiálu je zrejmé, že obec v roku 2016 hospodárila
s prebytkom a vytvorila podmienky pre realizáciu investičných zámerov v roku 2017, ale aj
v ďalšom období.
Následne požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2016.
Hlavný kontrolór obce sa venoval jednotlivým kapitolám a konštatoval , že hospodárenie obce
je dobré, bol vytvorený hospodársky výsledok vo výške 98 tisíc Eur za rok 2016.
Záverečný účet spĺňa všetky náležitosti. Upozornil na potrebu uskutočnenia auditu do konca
roka 2017.Odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.
Diskusia :
Vladimír Medňanský, ako predseda finančnej komisie, pozitívne hodnotil hospodárenie obce
za rok 2016. Poukázal na skutočnosť, že v niektorých položkách vznikli prečerpania, čo bolo
spôsobené aj účtovaním položiek na iné účty účtovnej osnovy. Niektorá položka nemala
čerpanie a druhá bola prekročená. V budúcnosti by sa mala uskutočniť 3. zmena rozpočtu tak,
aby sa predišlo takýmto nedostatkom.
Poslanci sa dohodli že rozpočet sa bude schvaľovať len v hlavných položkách.
Podrobnejšie členenie bude slúžiť na lepšiu informovanosť poslancov o čerpaní.
S touto úpravou súhlasili všetci prítomní poslanci.
Starosta obce nechal o schválení záverečného účtu hlasovať. Záverečný účet obce bol
schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
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Bolo schválené uznesenie 4/6/2017

7/0/0

K bodu 6 – Správa o kontrolnej činnosti HK obce.
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o svojej kontrolnej činnosti za II. štvrťrok
2017.Vykonal kontroly vo viacerých činnostiach obce:
Inventarizáciu finančných prostriedkov pokladne, kontroloval jednotlivé príjmy a výdavky,
výšku úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby, postup verejného obstarávania a p.. Pri
jednotlivých kontrolách neboli zistené žiadne pochybenia.
Bolo prijaté uznesenie 5/6/2017

7/0/0

K bodu 7. - Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. Polrok 2017.
Hlavný kontrolór obce predlžil poslancom plán svojej kontrolnej činnosti v II. polroku 2017.
Plán bol zverejnený na obecnej tabuli a internetovej stránke obce.
Ing. Kolláriková požiadala o doplnenie plánu, aby bol HK obce nápomocný pri verejnom
obstarávaní, aby boli dodržané všetky zákonné náležitosti verejného obstarávania. HK obce
spolupracuje pri riešení problematiky verejného obstarávania a pravidelne konzultuje so
starostom jednotlivé prípady, len to nemal zahrnuté v pláne činnosti.
Táto činnosť bola doplnená do plánu činnosti HK obce na II. polrok 2017.
Bolo prijaté uznesenie 6/6/2017

7/0/0

K bodu 8. Rôzne – Diskusia
a)
Klub historických vozidiel so sídlom v Bojniciach zaslal starostovi obce ďakovný list,
v ktorom sa poďakoval za pomoc pri organizovaní spomienkovej cesty v katastri našej obce.
Mgr. Hurtiš upozornil na skutočnosť, že v budúcnosti by to malo byť zorganizované tak, aby
sa to nekrižovalo s oslavami MDD na ihrisku. Súťažiace deti videli len vystavené historické
vozidlá na ihrisku. Ostatné už nezastihli.
b)
Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť pani Bc. Silvii Kotríkovej
o prenajatie časti priestorov v budove Obecného úradu „ Ambulancie lekárky” na
poskytovanie služieb kozmetiky, pedikúry a manikúry pre občanov obce. Zámer bol
zverejnený na obecnej tabuli obce. Poslanci, po krátkej diskusii, schválili prenajatie daného
priestoru na uvedený účel.
Bolo schválené uznesenie 7/6/2017

7/0/0/

c)
Starosta obce predložil poslancom správou R MŠ v Sebedraží o počte prijatých detí na
školský rok 2017/2018. Do MŠ bolo doručených 11 žiadostí o prijatie dieťaťa od 2.9.2017.
Všetky deti boli prijaté. V predškolskej výchove zostávajú 3 deti. V školskom roku 2017/2018
bude v MŠ 52 detí, kapacita MŠ je 57 detí.
Bolo prijaté uznesenie 8/6/2017

7/0/0
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d)
Starosta obce informoval o priebehu výberového konania na dodávateľa kompostérov. Výzva
na podanie cenovej ponuky bola poslaná 4 dodávateľom. Cenovú ponuku zatiaľ doručili len
dvaja záujemcovia.
Starosta obce informoval, že Ministerstvo životného prostredia vydalo výzvu pod názvom
„Kvalita životného prostredia” na získanie nenávratných prostriedkov na zakúpenie
domových kompostérov. Po dohode s obcou Opatovce nad Nitrou navrhol, zapojiť sa do
uvedenej výzvy. Podmienkou je, zakúpiť spoločne 800 ks kompostérov tak, aby bola splnená
jedna z množstva ďalších podmienok. Vyzval poslancov, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili.
Po dlhej diskusii poslanci nesúhlasili so zapojením do projektu. Nezaručuje, že
budeme úspešní a občania už čakajú na dodanie kompostérov dlhú dobu. Podchvíľou sa
informujú kedy budú dodané. Uvedená výzva vyšla neskoro, čo sa míňa účinku. Kompostéry
už mali byť dodané obyvateľom našej obce. Vzhľadom na celkový objem alokovaných
prostriedkov je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sme boli v projekte úspešný. Spôsobilo
by to však odklad o ďalších 4 až 6 mesiacov.
Bolo prijaté uznesenie 9/6/2017

7/0/0

e)
Starosta obce predložil požiadavku dychovej hudby „Sebedražská kapela ” na poskytnutie
finančného príspevku vo výške 800,- Eur na nákup vybavenia kapely.
Po obsiahlej diskusii sa poslanci zhodli poskytnúť finančný príspevok vo výške 200,Eur na ošatenie speváčky a iné výdavky. Svoj postoj odôvodnili tým, že aj keď je to naša
kapela vzala si honorár vo výške 400,- Eur za účinkovanie na festivale „ Babka vo fazuli” čo
bolo v rozpore so zmluvou, ktorá bola nedávno podpísaná medzi kapelou a obcou.
Poslanci uložili kultúrnej komisii a Mgr. Húskovej prehodnotiť podpísanú zmluvu tak,
aby nedochádzalo k jej porušovaniu a určili sa pravidlá spolupráce, ktoré budú v záujme obce
Sebedražie, ale aj Sebedražskej kapely.
Bolo prijaté uznesenie 10/6/2017

5/0/2

f)
Starosta obce oboznámil poslancov s požiadavkou futbalového klubu „TJ Baník Sebedražie”
o navýšenie príspevku na činnosť o 2 800,- Eur. Následne otvoril diskusiu.
Diskusia:
Mgr. Hurtiš informoval, že v TJ Baník sa hospodári tak, aby každý výdavok bol zmysluplný
a využil sa racionálne pre prospech klubu. Navýšenie rozpočtu je zapríčinené tým, že vznikla
potreba platiť trénerov. V iných obciach sú platení aj hráči.
Hlavný kontrolór upozornil , že je potrebné vypracovať nové stanovy „futbalového klubu TJ
Baník Sebedražie ”, ktoré budú v súlade so súčasnými podmienkami fungovania športových
klubov na území obce a nebudú v rozpore s pravidlami hospodárenia obce.
V. Medňanský ako predseda finančnej komisie súhlasil navýšiť dotáciu.
Starosta obce upozornil, že žiadosť je naformulovaná nesprávne a samotné navýšenie
príspevku na činnosť je len 1800,- eur a 1000,- eur je navýšenie investičných nákladov na
údržbu areálu futbalového ihriska.
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Bolo prijaté uznesenie 11/6/2017

7/0/0

g)
Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti PICO s.r.o. Sebedražie na odkúpenie obecného
pozemku, ktorý sa nachádza oproti penziónu Kozák. Pozemok vo výmere 68 m² chceli
upraviť na parkovisko.
Starosta obce vysvetlil, že ak by sa pozemok predal, vlastník by nemusel povoliť vstup
cudzím osobám a vznikol by problém. Musíme počkať na vybudovanie kanalizácie v našej
obci a potom, by sa mohol tento priestor upraviť na parkovacie miesta. Vybudované
parkovisko by slúžilo aj pre ostatných občanov a nie len pre Penzión Kozák.
Na tento pozemok bola už žiadosť na odkúpenie od iného občana a taktiež bolo vydané
nesúhlasné stanovisko.
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci a žiadali ponechať pozemok vo vlastníctve obce.
Bolo prijaté uznesenie 12/6/2017

7/0/0

h)
Spoločnosť PICO s.r.o. podala sťažnosť na chov včiel v intraviláne obce. Požaduje
schváliť VZN o zákaze chovu včiel v intraviláne obce.
Starosta obce upozornil poslancov, že na takéto rozhodnutie obec nemá právomoc.
Poslanci uložili Komisii na ochranu verejného poriadku preveriť možnosti obce, v súlade so
Zákonom 369/90 Zb. o obecnom zriadení, prijať VZN obmedzujúce chov včiel v zastavanom
území obce. Zároveň uložili KOVP preveriť skutkový stav a pokúsiť sa riešiť spor
mimosúdnou cestou. Napríklad vyzvať chovateľa včiel realizovať také opatrenia, aby sa včely
nezdržovali na susednom pozemku.
Bolo prijaté uznesenie 13/6/2017

7/0/0

Diskusia - rôzne.
1). Ing. Kolláriková
Ako predsedníčka stavebnej komisie informovala o stretnutí komisie, kde sa zaoberali
rekonštrukciou budovy – Staré šatne v areáli TJ Baník Sebedražie.
Na jej pripomienku reagoval starosta obce, že osloví projektanta na vyhotovenie projektovej
dokumentácie. Ten posúdi či je vôbec možná nadstavba budovy z hľadiska statického.
Doposiaľ nebolo doručené na OcÚ stanovisko, v akom rozsahu by mala prebehnúť
rekonštrukcia daného objektu a následne využitie novovzniknutých priestorov.
Ing. Kolláriková navrhla zvolať stretnutie stavebnej a kultúrnej komisie, aby sa zaoberali
touto problematikou a navrhli riešenie. Potom môže byť oslovený projektant, keď budeme
mať predstavu využitia daného objektu. Termín stretnutia komisii do 30.6.2017.
Poslankyňa poprosila o osadenie lavičiek na sídlisku Boriny.
Bolo prijaté uznesenie 14/6/2017

7/0/0

2. Bc. Boboková
upozornila na nebezpečný stav nehnuteľnosti – rodinný dom s. č. 436 na ulici
Košovská. Dom je v dezolátnom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu a špatí centrálnu časť
obce. Starosta obce prisľúbil riešenie daného problému tak, že vyzve vlastníka nehnuteľnosti
k jej odstráneniu v súlade s vydaným búracím povolením. Ak nebudú konať, vyzve štátny
stavebný dohľad.
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Bolo prijaté uznesenie 15/6/2017

7/0/0

3. Ing. Kolláriková
poukázala na skutočnosť, že za bytovým domom Boriny 462 je vykopaný
kanál a nie je zabezpečený. Jedná sa o 3-4 metre. Treba zistiť kto to vykopal a nechal v takom
stave. Ďalej vyjadrila požiadavku obyvateľov sídliska Boriny na zhotovenie ohniska medzi
bytovými domami.
S touto požiadavkou nesúhlasil starosta obce. Toto priestranstvo nie je vhodná lokalita na
takúto aktivitu občanov. Môže dôjsť k požiaru a tiež obťažovaniu okolitých bytov dymom.
4. Ing. Kolláriková sa spýtala prečo nie sú zverejnené zápisnice na internetovej stránke obce.
Upozornila na problematické parkovisko pri bytovom dome 463. Parkovisko sa neustále
prepadá. Bude tam nejaký problém v podloží.
5. Bc. Boboková
upozornila na jamu, ktorá sa nachádza na chodníku v zákrute ku cintorínu (ul. Cintorínska).
Starosta prisľúbil opravu.
Ďalej upozornila na skutočnosť, že centrálna zóna obce pri kostole je neupravená, hlavne
zaparkované staré autá oproti kostolu kazia vzhľad uvedenej časti obce. Vyzvala starostu
na riešenie daného problému.
Starosta prisľúbil riešiť uvedený problém. Osloví majiteľa áut pána Lučanského, aby si
preparkoval vraky na svoj pozemok.
6. V. Medňanský
sa spýtal v akom stave je pozemok pod prírodným klziskom.
Starosta obce uviedol, že predložil finančnej komisii LV vlastníkov pozemkov v tejto lokalite.
Z predložených LV je zrejmé, že uvedený pozemok ma veľa vlastníkov a nie je možné to
vysporiadať do majetku obce. Bolo by to zdĺhavé a drahé. Ak by sa našiel majiteľ, ktorý by
nesúhlasil s odpredajom bola by zbytočná celá aktivita na kúpu pozemku.
Poslanci sa zhodli na tom, že sa nebudú kúpou pozemku zaoberať.
7. Mgr. Húsková
upozornila na potrebu riešenia kvality ozvučenia v Dome smútku. Systém je už
zastaralý a nevyhovuje hlavne pri občianskych obradoch. Ľudia ktorí stoja pred domom
smútku nepočujú smútočnú reč.
Starosta obce prisľúbil riešiť problém nákupom modernejšieho zariadenia, ktoré bude spĺňať
požadované parametre.
8. V. Medňanský
sa spýtal v akom stave sú vstupné tabule do obce a kedy sa budú osádzať.
Starosta obce informoval, že sú prakticky vyrobené, ale ešte musia prejsť úpravou zinkovania.
Je predpoklad, že v priebehu júla budú osadené. Treba sa zamyslieť kde vyberieme ešte 2
miesta na ich osadenie. Podľa jeho názoru sú veľmi pekné.
9. Mgr. Hurtiš
Vyslovil požiadavku na vytvorenie pracovného miesta pre pracovníka, ktorý by robil správcu
areálu TJ Baník Sebedražie aj iných obecných budov.
Starosta obce upozornil na skutočnosť, že toto pracovné miesto by bolo využité hlavne počas
futbalovej sezóny. Treba sa zamyslieť, čo by robil uvedený pracovník v inom období. Taktiež
6

upozornil na platové podmienky pracovníkov OcÚ, ktorí sú hodnotení tabuľkovo a nemôže
vytvoriť nadštandardné platové podmienky pre štandardného zamestnanca. Vytvorenie
pracovného miesta OcÚ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ak sa pristúpi k tomuto kroku, bude
potrebné zmeniť organizačnú štruktúru Obecného úradu.
Bolo prijaté uznesenie 16/6/2017

7/0/0

10. Mgr. Hurtiš
požiadal starostu obce pripraviť podklady k zápisu budov a stavieb v areáli štadióna TJ
Baník Sebedražie do Katastra nehnuteľností.
Bolo prijaté uznesenie 17/6/2017

7/0/0

11. Starosta obce
poďakoval poslancom OcZ, hlavne Mgr. Ľudmile Húskovej, Ing. Dane Kollárikovej a Bc.
Márii Bobokovej za prípravu a organizáciu festivalu dychových hudieb „ Babka vo Fazuli”.
Bolo to náročné podujatie a zvládli sme ho práve vďaka obetavosti a iniciatíve organizátorov.
12. Mgr. Húsková upozornila, že sa treba zamyslieť nad organizáciou takejto veľkej akcie
v budúcnosti. Bude potreba za pomoc ľudí aj zaplatiť. Upozornila na to, že všetci poslanci sa
nezapájajú do realizácie takýchto náročných akcii a potom všetka práca stojí na pár ľuďoch,
čo je vyčerpávajúce.
K bodu 9. Schválenie uznesenia
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Martina Hurtiša, aby prečítal
prijaté uznesenia. K prijatým uzneseniam neboli prítomnými poslancami OcZ vznesené
žiadne námietky ani výhrady.
Uznesenia boli schválené všetkými prítomnými poslancami OcZ.
K bodu 10. Ukončenie rokovania.
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Sebedraží dňa 16.6..2017.
Zapísala Eva Mjartanová
S obsahom zápisnice súhlasím
za overovateľov zápisnice :
Štefan Beňadik....................................
Ján Brindza .........................................

Ing. Peter Juríček
starosta obce
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