ZÁPISNICA
zo I V. zasadnu tia Ob ecn ého zastup it eľstva obce Slavošov ce
spísaná v Slavošovciach, dňa 26.06.2019
Prítomní :

-

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

Program zasadania:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Sociálny podnik
Zrušenie spoločnosti „Podnik Obce Slavošovce s.r.o.“
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 7 a OZ je uznášania schopné.
Starosta dal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice menoval : l. Erika Potomczyková
2. Dušan Janíčko
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce:
- schvaľuje overovateľov zápisnice a program rokovania
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ previedla referentka OcÚ
p. Smädová. Poslanci OZ konštatovali, že uznesenia sú plnené priebežne.
Uznesenie č. 40/06/2019
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
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 3. Úprava rozpočtu na rok 2019 č. 1/2019
Materiál uviedol hlavný kontrolór obce p. Kováč. Jedná sa o úpravu rozpočtu príjmov
a výdavkov formou účelových dotácií – voľby, dotácia DHZ, ÚPSVaR – aktivačné práce
a projekty. Úprava rozpočtu je v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 57.732,00 €.
Rozpočet je vyrovnaný.
Žiadosť o úpravu rozpočtu predložila aj Základná škola Slavošovce. Rozpočet sa upravuje aj
v časti príjmov a výdavkov podľa skutočnosti. Materiál tvorí prílohu.
Uznesenie č. 41/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 57.732,-- €
- berie na vedomie úpravu rozpočtu za Základnú školu P.E.Dobšinského, Slavošovce
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 4. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ
Materiál predložila p. Smädová, referent OcÚ. Informovala, že je potrebné vyhlásiť výberové
konanie na riaditeľa ZŠ, nakoľko riaditeľke končí funkčné obdobie. Podklady pre vyhlásenie
výberového konania budú prekonzultované so školským úradom.
Uznesenie č. 42/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základnej školy P.E.Dobšinského,
Slavošovce
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 5. Rôzne
5.1. Žiadosť o zmenu finančného pásma
Materiál uviedol hlavný kontrolór. Ministerstvo školstva zmenilo finančné pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019.
Doterajšie finančné pásmo 2 sa mení na finančné pásmo 1. Z uvedeného dôvodu sa ruší VZN č.
3/2015 vrátane dodatkov a nahrádza sa novým VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Slavošovce. Materiál tvorí prílohu.
Zmenou finančného pásma sa mení od 01.09.2019 aj cena jedla nasledovne: ŠJ pri ZŠ cena
jedla bude 3,66 € a v ŠJ pri MŠ bude cena jedla 3,83 €.

Uznesenie č. 43/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slavošovce.
- schvaľuje cenu obeda od 01.09.2019 pre ŠJ pri ZŠ vo výške 3,66 € a cenu obeda pre ŠJ pri MŠ
vo výške 3,83 €
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.2. Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu
Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu podal p. Potomczyka p. Potomczyková. Jedná
sa o výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorý je v územnom pláne označený ako záhradkárske
osady. Je potrebná zmena územnoplánovacej dokumentácie.
Uznesenie č. 44/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- poveruje starostu obce so začatím administratívnych prác k zmenám a doplnkom jestvujúceho
územného plánu Obce Slavošovce, z dôvodu nutnosti vykonania zmien a zosúladenia so
skutkovým stavom
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.3. Zmena VZN – Lesné družstvo
Lesné družstvo Slavošovce doložilo na základe výzvy Výmeru lesných porastov poškodených
podkôrnym hmyzom a vetrom za účelom poníženia alebo oslobodenia od dane z nehnuteľnosti.
Materiál uviedla Bc. Kupcová. Po prepočte by sa jednalo o poníženie dane o 1.459,55 €.
Poslanci presúvajú tento bod na rokovanie do najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 45/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- presúva prejednanie bodu na rokovanie do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.4. Žiadosť o rozšírenie parkoviska pred bytovým domom súp.č. 273
Žiadosť o rozšírenie parkoviska podala Ing. Mária Rusnáková. Nakoľko pred blokom nie je
vybudované parkovisko, autá stoja na prístupovej ceste. Rozšírenie parkoviska sa už realizovalo.
Uznesenie č. 46/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - realizáciu rozšírenia parkoviska pred bytovým domom súp.č. 273
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.5. Webová stránka
Materiál uviedla p. Smädová. Informovala o možnosti zmeny vzhľadu webovej stránky,
nakoľko boli zaslané cenové ponuky. Webovú stránku je potrebné upraviť aj z dôvodu, že v obci
bol zriadený sociálny podnik, ktorý má mať zriadené webové sídlo pod obcou. Poslanci žiadajú
stretnutie s poskytovateľom za účelom vysvetlenia a zaškolenia pracovníkov.
Uznesenie č. 47/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - s vytvorením novej webovej stránky
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.6. Výpoveď zmluvy – Bankomat

Materiál uviedla p. Kupcová. SHP, a.s. Slavošovce nás požiadali o spoluprácu pri riešení
deinštalácie bankomatu. P. Kupcová oslovila zástupcu Slovenskej sporiteľne, za účelom
poskytnutia informácií pre zachovanie bankomatu. Dôvod pre zrušenie bankomatu je nízky
počet transakcií. Bankomat je možné zachovať len v prípade, že obec bude doplácať za
nezrealizované transakcie. Jedná sa o doplatok vo výške 1.000,-- € bez DPH. Poslanci navrhli,
že do konca roka obec zaplatí poplatok v ½ spolu s SHP.a.s.
Uznesenie č. 48/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - s úhradou poplatku pre udržanie bankomatu v ½ spolu s SHP a.s.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.7. Sociálna komisia – Žiadosti o poskytnutie výpomoci
Materiál predložila p. Smädová. Na základe predložených žiadostí o pridelenie bytov súp.č. 553,
sociálna komisia navrhla prideliť voľný byt č. 6 Nikole Karalovej po splnení podmienok.
Ohľadom žiadostí o zavedenie elektrickej energie, je potrebné osloviť firmu a zistiť, koľko cenovú
ponuku.
Žiadostiam o poskytnutie finančnej výpomoci nie je možné vyhovieť kladne, nakoľko sa jedná
o neplatičov a nie sú vyčlenené voľné finančné prostriedky.

Uznesenie č. 49/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - pridelením bytu voľného bytu na súp.č. 553 Nikole Karalovej po splnení podmienok.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.8. Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla Škoda Fabia
Dňa 25.06.2019 predložil p. Lalil Július Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla Škoda Fabia
pre OZ ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít. Poslanci súhlasili s predajom dočasne
vyradeného motorového vozidla za 50,-- €. Náklady spojené s prepisom vozidla bude znášať
kupujúci.
Uznesenie č. 50/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - s predajom motorového vozidla Škoda Fabia OZ ROMA za 50,-- € a náklady spojené
s prepisom
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Materiál uviedla p. Smädová. Žiadosť o odkúpenie pozemku podal p. Revúcky. Jedná sa
o pozemok par.č. 1849/4 o výmere 767 m2 alebo jeho časť, ktorá je pred rodinným domom súp.č.
247 a 248.
Uznesenie č. 51/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - so zverejnením zámeru odpredaja časti pozemku par.č. 1849/4 pred rodinným domov
súp.č. 247 a 248.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.10. Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci
Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci podal Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku Slavošovce. Jedná sa o poskytnutie finančnej výpomoci na riešenie havarijného stavu
bojlera na teplú vodu a WC.
Uznesenie č. 52/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- nesúhlasí - s poskytnutím finančnej výpomoci, nakoľko obec má príjem len z podielových daní,
a tieto finančný prostriedky sa nesmú poskytovať tretím osobám.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.11 Žiadosť o odpredaj neupotrebiteľného majetku obce
Žiadosť o odpredaj neupotrebiteľného majetku obce – stoly a stoličky, podal Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Slavošovce. Jedná sa o stoly a stoličky zo sály kultúrneho domu.
Poslanci súhlasili s predajom 17 ks stolov a 50 ks stoličiek za 10,-- €.

Uznesenie č. 53/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí - s odpredajom neupotrebiteľného majetku obce stolov a stoličiek zo sály kultúrneho
domu Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Slavošovce za 10,-- €.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.12 Odstúpenie
Mgr. Kamila Ševčíková podala Odstúpenie z funkcie člena kultúrnej komisie zo súkromných dôvodov.

Uznesenie č. 54/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- berie na vedomie - odstúpenie z funkcie člena kultúrnej komisie
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

5.13 Rôzne
Ing. Štefan Bašták - podal informáciu o oprave železničného priecestia pri ZŠ
- podal informáciu o možnosti spracovanie a výroby obecných novín
- podal informáciu o organizovaní osláv pri príležitosti 75. výročia SNP
dňa 30.08.2019
- informoval, že kultúrne akcia v obci sa budú vykonávať len so súhlasom obce
- informoval o potrebe zabezpečiť nové nádoby na PET a Sklo
- pripraviť tabuľky „Zákaz venčiť psov na pieskovisku“
- pred vstupmi do bytových domov nastriekať zákaz parkovania
E.Potomczyková – informovala o zistenie možnosti umývania kontajnerov na TKO firmou, ktorá
zabezpečuje vývoz odpadu
- informačná tabuľa na sídlisku – premiestniť a zabezpečiť väčšiu
- Pamätná izba P.E.Dobšinského – zabezpečiť sprievodcu
- Revitalizácia centra sídliska – ostrihať kríky
- Dom smútku – zabezpečiť držiaky na vence
- domurovať múr na miestnosti v ktorej sa nachádza ozvučovacie
zariadenie
- zabezpečiť pitnú vodu
- Sobášna miestnosť – pretepovať koberec
P. Bartók – upozorniť na zákaz predaja alkoholických nápojov maloletým
- stĺp za koľajnicami
L. Klobušníková – opraviť lavičku cez potok smerom na záhradky – sídlisko
- čistenie potoka
Uznesenie č. 55/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
- berie na vedomie - informácie uvedené v bode rôznom a informácie starostu obce o činnosti
v obci od posledného zastupiteľstva.
7 - L. Klobušníková, , Ing. I. Frák, E. Kočišová, P. Bartók,
E. Potomczyková, D. Janíčko, Bc. J. Lalik
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - Ing. A. Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 5 . Návrh na uznesenie, ukončenie
Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 26.06.2019.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísal/(a): Galina Smädová
....................................................
Ing. Štefan Bašták
starosta obce

Overovatelia:
Erika Potomczyková

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

Dušan Janíčko

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

UZNESENIA 40/06/2019 – 55/06/2019 PODPISANE STAROSTOM OBCE

