ZÁPISNICA
z II . zasadnutia O b ecn ého zas tupit eľ stva ob ce Slavošov ce
spísaná v Slavošovciach, dňa 01.03.2019
Prítomní :

-

poslanci: podľa prezenčnej listiny
starosta obce: Ing. Štefan Bašták
zapisovateľka: Galina Smädová
hlavný kontrolór: Ján Kováč
hostia: Bc. Diana Kupcová

Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
4. Záverečný účet za rok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
8. Schválenie ceny jedla v školských jedálňach
9. Dodatok č. 7 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ZŠ
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie, ukončenie

Priebeh zasadania:

K bodu 1. Otvorenie , určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril Ing. Štefan Bašták, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
Starosta dal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice menoval : l. Ing. Ivan Frák
2. Eva Kočišová
Uznesenie č. 16/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce:
- schvaľuje overovateľov zápisnice a program rokovania
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ previedla referentka OcÚ
p. Smädová. Poslanci OZ konštatovali, že uznesenia sú plnené priebežne.
Uznesenie č. 17/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obercnom
zriadení v z.n.p.
- berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 3. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
Materiál uviedol hlavný kontrolór obce p. Kováč, poslanci OZ obdržali prejednávaný materiál
v časovom predstihu. Plnenie rozpočtu za rok 2018 bolo v príjmovej časti vo výške 1.908.802,-Eur a čerpanie rozpočtu za rok 2018 bolo vo výdavkovej časti vo výške 1.786.858,--Eur.
Uznesenie č. 18/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2018
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 4. Záverečný účet za rok 2018
Materiál uviedol hladný kontrolór. Poslanci OZ obdržali materiál v časovom predstihu.
Hlavný kontrolór obce J. Kováč informoval o tvorbe rezervného fondu, ktorý je za rok 2018
vo výške 105.743,00 Eur.
Uznesenie č. 19/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2018 bez výhrad
- schvaľuje použitie rezervného fondu na rok 2019 vo výške 105.743,00 € na financovanie
kapitálových výdavkov na rozvoj obce a na bežné výdavky – odstránenie
havarijného stavu na majetku obce

9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
Materiál uviedol hlavný kontrolór obce p. Kováč a odporúča ho OZ uzavrieť s nasledovnými
výrokmi:
1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 vykázaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami
v celkovej čiastke 105.743,00 € preúčtovať do rezervného fondu obce. O použití rezervného fondu
bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo svojimi uzneseniami.
2. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018.
3. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 – bez výhrad
Uznesenie č. 20/03/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Slavošovce
- schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 bez pripomienok
a berie ho na vedomie.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu č. 6 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Správu o kontrolnej činnosti predniesol hlavný kontrolór p. Ján Kováč.
Uznesenie č. 21/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slavošovce za rok
2018
Hlasovanie: za:
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plán kontrolnej činnosti predniesol hlavný kontrolór obce p. Ján Kováč.

Uznesenie č. 22/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 8 A. Schválenie ceny jedla v školských jedálňach
Materiál uviedla p. Smädová, referent OcÚ. ZŠ Slavošovce žiada o odsúhlasenie režijných
nákladov v ŠJ pre rok 2018 vo výške 79.809,-- €. Obec žiada o odsúhlasenie režijných nákladov za
ŠJ pri MŠ Slavošovce vo výške 36.688,13 €. Zároveň žiada o schválenie ceny jedla pre dospelého
stravníka v školských jedálňach nasledovne: ŠJ pri ZŠ vo výške 3,52 € a v ŠJ pri MŠ vo výške
3,69 €.
Uznesenie č. 23/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
schvaľuje – cenu obeda pre ŠJ pri ZŠ vo výške 3,52 € a cenu obeda pre ŠJ pri MŠ
vo výške 3,69 €
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 8 B. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slavošovce
Z dôvodu zmeny výšky ceny jedla je potrebné prijať Dodatok č. 2. k VZN č. 3/2015 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Slavošovce. VZN sa upravuje nasledovne:
r u š í celý text Čl. 3, bod 3
a
n a h r á z d a ho textom v tomto znení:

3. Obec Slavošovce určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1
ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa alebo žiaka
nasledovne :
Materská škola :
a) stravníci od 2 – 6 rokov
desiata – 0,26 €
obed - 0,64 €
Olovrant - 0,22 €
Deti v HN doplácajú na celodennú stravu

spolu 1,12 €
0,13 €

b) zamestnanci MŠ

obed

3,69 €

c)cudzí stravníci

obed

3,69 €

Základná škola

a) stravníci od 6 do 11 rokov ( 1 – 4 ročník)
Deti v HN doplácajú na obed
0€

obed

0,95 €

b) stravníci od 11 – do 15 rokov ( 5-9 ročník) obed
Deti v HN doplácajú za obed
0,01 €

1,01 €

c) stravníci od 15 rokov ( zamestnanci ZŠ)

obed

3,52 €

d) cudzí stravníci

obed

3,52 €

Ostatné náležitosti VZN ostávajú v platnosti.
Uznesenie č. 24/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje – dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Slavošovce
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 9. Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Slavošovce
Materiál predložila Galina Smädová, referent OcÚ. Obec upravuje výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ZŠ v zmysle schváleného rozpočtu.
Uznesenie č. 25/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje – Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka ZŠ so sídlom na území obce Slavošovce nasledovne:
Materská škola
2.374,74 €
Jedáleň pri MŠ
716,92 €
Jedáleň pri ZŠ
564,94 €
Školský klub detí
557,00 €

9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 10. Rôzne
a) Informácia o výške poplatku za vývoz TKO
Bc. Diana Kupcová, referent OcÚ , informovala o výške poplatku za vývoz TKO. Nakoľko je
v obci nízke percento vyseparovaného odpadu, poplatok za vývoz TKO je pre rok 2019 vo výške
16,-- € za tonu odpadu. Z uvedeného dôvodu bude potrebné pripraviť nové VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 26/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - informáciu o výške poplatku za vývoz TKO, ktorá je vo výške 16,-- €/tona
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

b) Žiadosť o zmenu VZN obce
Žiadosť o zmenu VZN predložilo Lesné družstvo Slavošovce, ktoré žiada o oslobodenie, resp.
zníženie dane z nehnuteľností u lesných pozemkov, ktoré zasiahli poveternostné kalamity.
K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce výmeru poškodených lesných
porastov.
Uznesenie č. 27/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - žiadosť lesného družstva a po predložení dokladov preukazujúcich výmeru
poškodených lesných porastov bude OZ riešiť predmetnú žiadosť.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

c) Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce
Materiál uviedla p. Smädová. Informovala o potrebe prijatia nového VZN o čistote a poriadku
v obci, nakoľko sa menil zákon, ktorý upravuje povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností a verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 28/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje - VZN č. 1/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Slavošovce
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

d) Cenník za poskytované služby pre obyvateľov obce Slavošovce
Materiál uviedla p. Smädová na základe podnetov obyvateľov obce ohľadom požičiavania
prívesného vozíka za motorové vozidlo.
Uznesenie č. 29/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- nesúhlasí – s požičiavaním prívesného vozíka
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

e) Kontrola detských ihrísk
P. Smädová informovala o uzatvorení Zmluvy o kontrolnej činnosti, ktorá obci vyplýva
z nariadenia vlády. Jedná sa o detské ihriská na sídlisku.
Uznesenie č. 30/03/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Slavošovce
- súhlasí - s uzatvorením zmluvy o kontrolnej činnosti na detských ihriskách mimo
multifunkčného ihriska
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

f) Denný stacionár
Informáciu o prevádzkovaní denného stacionára podala Bc. D. Kupcová, referent OcÚ. Dňa
24.01.2019 sa konalo stretnutie s konateľom organizácie „Krok do cieľa“. Zástupcovia obce
upozornili na nesplnenie si povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy – úhrada nájomného. Po
stretnutí bola doručená žiadosť o odpustenie výdavkov spojených s prevádzkou denného stacionára
za rok 2018 a list ohľadom pomoci pri spolufinancovaní denného stacionára.
Na stretnutí bolo zo strany obce navrhnuté využívanie len jednej časti na účely denného
stacionára
Uznesenie č. 31/03/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Slavošovce
- súhlasí – s prevádzkovaním denného stacionára len v menšej časti za poplatok vo výške 200,-- €
a poplatok za klientov Čiernej Lehoty od 01.01.2019 na základe Dodatku k nájomnej
zmluve
- nesúhlasí – s odpustením nedoplatku na nájomnom za rok 2018 a navrhuje úhradu nedoplatku
v splátkach podľa možností prevádzkovateľa.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

g) Rada školy
G. Smädová informovala o delegovaní člena do Rady školy pri Základnej škole P.E. Dobšinského,
nakoľko sa uvoľnilo miesto po p. R. Ondrejčíkovi, ktorí bol poslancom OZ vo volebnom období
2014 – 2018. Navrhnutá bola poslankyňa OZ p. E. Potomczyková.
Uznesenie č. 32/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- deleguje – za člena Rady školy pri ZŠ P.E. Dobšinského poslankyňu E. Potomczykovú
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

h) Komisia pre otázky marginalizovanej skupiny
Predseda komisie Bc. J. Lalik informoval o zasadnutí komisie a podal návrh na sprevádzkovanie
SOHaP v osade Hirsch. Bolo dohodnuté, že SOHaP bude podľa možností obce sprevádzkované
najskôr od 01.04.2019.

Uznesenie č. 33/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - informáciu zo zasadnutia Komisie pre otázky marginalizovanej skupiny
a súhlasí so sprevádzkovaním SOHaP podľa možností obce najskôr od 01.04.2019
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

ch) Žiadosť o zakúpenie elektrického varného kotla pre ZŠ
Základná škola predložila žiadosť o zakúpenie elektrického varného kotla pre školskú jedáleň.
P. Smädová informovala o tom, že základná škola si elektrický varný kotol zakúpi za finančné
prostriedky, ktoré sú poskytované obcou.
Uznesenie č. 34/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - informáciu ohľadom zakúpenia elektrického varného kotla pre školskú
jedáleň pri ZŠ.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

i) Žiadosť o povolenie uzavretia parku
Pani Karalová Anežka podala žiadosť o uzavretie parku pri multifunkčnom ihrisku z dôvodu
veľkej prašnosti a hluku. Uzavretie by vytvorila svojpomocne odnímateľnou zábranou.
Nakoľko sa jedná o prístupovú cestu k multifunkčnému ihrisku a vedie tade aj káblová televízia
poslanci nesúhlasia s vytvorením zábrany.
Uznesenie č. 35/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- nesúhlasí – s uzatvorením parku pri multifunkčnom ihrisku
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

j) Podnik sociálnych služieb
Starosta obce informoval OZ o tom, že starý sociálny podnik je v likvidácii a pripravujeme
zriadenie nového, kde starosta navrhuje za štatutára E. Potomczykovú.
Uznesenie č. 36/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie – informáciu o zriadení nového sociálneho podniku a nového štatutára
Eriku Potomczykovú.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

k) Rôzne
Ing. Štefan Bašták – podal informácie o schválených projektoch – Materská škola
- Obecný úrad
- Zberný dvor
- podal informácie o podaných žiadostiach o dotáciu – Kamerový systém
- Športové potreby
- Individuálne potreby
Pavol Bartók – oprava železničného priechodu
Erika Potomczyková – Dom smútku – zakúpiť nový CD prehrávač
- zamurovať otvor v miestnosti pre obsluhu
- osvetlenie schodov
- prístupová cesta na cintoríne
Ing. Angela Kolesárová – garáž pri cintoríne
- zrkadlo na zákrute – výmena za väčšie
- obecný rozhlas – nastavenie hlasitosti
Lýdia Klobušníková – dosypať štrk na ceste – prekop na vodovodnú prípojku a zasypanie prípojky
Uznesenie č. 37/03/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- berie na vedomie – informácie uvedené v bode rôznom a informáciu starostu obce o činnosti
v obci od posledného zastupiteľstva.
9 - L. Klobušníková, Ing. A. Kolesárová, Ing. I. Frák,
E. Kočišová, P. Bartók, P. Nosál, E. Potomczyková,
D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 11 . Návrh na uznesenie, ukončenie
Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 01.03.2019.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod.
Zapísal/(a): Galina Smädová
....................................................
Ing. Štefan Bašták
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Ivan Frák

........................................

Eva Kočišová

........................................

UZNESENIA 16/03/2019 – 37/03/2019 PODPISANE STAROSTOM OBCE

