
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.03.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených. 

Zapisovateľ: Ing. Lucia Líšková 

Overovatelia: Pavol Čičmanec 

                       Pavol Beľa 

Program :   

1. Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/; 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ; 

3. Kontrola uznesení; 

4. Schválenie komunitného plánu na roky 2022 - 2030; 

Schválenie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021; 

5. Informácia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021; 

6. Prejednanie žiadostí; 

7. Informácie starostky od posledného  zasadnutia; 

8. Rôzne; 

9. Záver. 
 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Kontrola uznesení: Odkúpenie geometrického plánu od Jána Z. nie je splnené, nakoľko sa 

vyskytli nové skutočnosti, ktoré je potrebné prejednať. 

Starostka predložila prítomným nový komunitný plán na roky 2022 - 2030 na schválenie. 

Nakoľko MPSVaR vydalo nový strategický dokument o sociálnych službách, musel sa 

vypracovať nový komunitný plán, ktorý bol predložený poslancom. Komunitný plán bol 

jednohlasne schválený.  

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 bola predložená od kontrolórky obce. Poslanci nemali 

žiadne výhrady k predloženej správe o kontrolnej činnosti. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Starostka  informovala poslancov o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021. Úroveň 

vytriedenia odpadu je 30,07%, pričom poznamenala že je nižšia ako za rok 2020. Poplatok za 

uloženie odpadu na skládku ostal na úrovni 22,- eur. Množstvo vytriedeného odpadu je 

nasledovné: papier 2210 kg, plasty 3915 kg, sklo 4440 kg,  komunálny odpad 28 540 kg. 

Celkový poplatok za uloženie odpadu  platí obec 27 eur za tonu združenie pre likvidáciu odpadu 

Breznička a 22 eur zákonný poplatok, spolu 57 eur za uloženie 1 t odpadu.  

Prejednanie žiadostí: 

Obec prijala žiadosť od Jany H. na odkúpenie obecnej záhrady na dolnom konci obce. Obec 

tiež prijala žiadosť od Juraja K. na odkúpenie tej istej obecnej záhrady.  Poslanci zamietli 

žiadosti na odkúpenie uvedenej obecnej záhrady, ponechá sa vo vlastníctve obce.  



Za odpredaj záhrady hlasovali nasledovne: 

Hlasovali: 4    Za: 0    Proti: 4      Zdržali sa: 0 

Juraj K. st. doručil obci žiadosť o náhradu škody po povodni, ktorá mu zničila plot v záhrade. 

Poslanci navrhli vyplatiť čiastočnú náhradu škody. 

Hlasovali: 4    Za: 4    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

V súvislosti so záhradou Juraja K. bola posudzovaná aj záhrada Tomáša K., ktorá susedí 

s predmetnou poškodenou záhradou. Cez záhradu Tomáša K. bol zabezpečený priechod 

ťažkých strojov, ktoré pracovali na oprave potoka. Touto prácou bola záhrada vystavená 

rôznym vplyvom vonkajšieho prostredia a preto poslanci navrhli vyplatiť čiastočnú náhradu 

škody. 

Hlasovali: 4    Za: 4    Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Obci bola doručená Dohoda o zabezpečení doplnenia knižného fondu. Keďže je momentálne 

preplnená knižnica, kníh je dostatok, starostka nevidí dôvod na dopĺňanie ďalších kníh, s čím 

súhlasili aj poslanci.  

Informácie starostky:  

Autobusová zastávka je v procese ukončeného verejného obstarávania dodávateľa stavebných 

prác. Boli oslovení 3 dodávatelia, ktorí predložili rôzne cenové ponuky. Pre obec bola 

najvýhodnejšia cenová ponuka od Jozefa Porubiaka ml., ktorý súťaž vyhral. Obec musí do 

19.03.2022 podať žiadosť so všetkými náležitosťami na MAS Hornohrad Poltár. V cenovej 

ponuke boli zahrnuté aj práce týkajúce sa likvidácie starej zastávky. 

Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu chodníkov na hornom konci obce, ktorá sa bude 

realizovať v priebehu tohto roka. O staré betónové kocky na pôvodných chodníkoch už občania 

prejavili záujem, preto je potrebné sa dohodnúť, akým spôsobom sa budú predávať, resp. či sa 

neponechajú obci. Je to na zvážení poslancov.  

Ing. Líšková predložila poslancom na vedomie stanovisko k účtovaniu bežných výdavkov, 

ktoré vznikli po povodni počas mimoriadnej situácie. Stanovisko bolo vypracované k účtovnej 

závierke k 31.12.2021 z dôvodu, že na financovanie týchto výdavkov obec musela prijať úver. 

Aktuálne sa čaká na úhradu výdavkov zo štátneho rozpočtu. Stanovisko zobrali na vedomie.  

Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Hradišti, 11.03.2022 

 

Overovatelia :  

 

Pavol Čičmanec                         ........................ 

Pavol Beľa                                 ........................ 


