Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 05.06.2015 o 17:00 h.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
R o k o v a n i e
Zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva
zahájil
a viedol
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom rokovania, s ktorým všetci poslanci OZ súhlasili. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení: Pavol Mičian, Peter Kukučík
Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov
3/ Výstavba v obci
4/ Predĺženie zmluvy s firmou EUROMAXX
5/ Štatút obce Snežnica + štatút komisií
6/ Záverečný
účet
za
rok
2014
+
Stanovisko
HK
k záverečnému účtu
7/ 4. Úprava rozpočtu obce + ZŠ s MŠ
8/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok + oboznámenie
s vykonanými kontrolami
9/ Zásady hospodárenia s majetkom obce Snežnica
10/ Zásady odmeňovania poslancov
11/ Odpredaj časti pozemku – Pulkert
12/ Prejednanie žiadostí
13/ Rôzne
14/ Záver
Ad 3/Výstavba v obci
Starosta obce informoval poslancov OZ s vykonanými prácami
v obci Snežnica:
- chodník na cintoríne začínajúci pri spodnej bráne a končiaci
pri vrchnej bráne,
- práce na námestí budú ukončené okolo 20.06.2015, následne
bude podpísaný preberací protokol, a to 24.06.2015 a bude
dokončená kolaudácia najneskôr do 30.06.2015, kedy má byť
stavba ukončená. V priebehu pár dní bude doasfaltovaná
cesta,
zabudované
lavičky
na
námestia
a
šmýkľavky,
domontované svietidlá a umiestnená socha na námestí,
- výstavba bytovky – starosta obce informoval poslancov OZ
s pridelenou dotáciou na výstavbu 14 b.j. nad ihriskom,
- pri dome Jána Ukropa bude upravená vozovka natiahnutím novej
asfaltovej vrstvy.
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Ad 4/ Predĺženie zmluvy s firmou EUROMAXX
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených a oboznámil
poslancov OZ s pripravovaným valným zhromaždením urbariátu,
ktorý budú riešiť opätovne predĺženie zmluvy s firmou EUROMAXX.
Starosta obce navrhol aby boli určené body, ktoré by mali byť
zakomponované prípadne upravené v zmluve. Následne bolo udelené
slovo pánovi Kondekovi – zástupcovi EUROMAXXU. Pán Kondek si
uvedomuje problémy ktoré vnímajú ľudia spojené s LOMOM –
prašnosť, špinavé cesty a odstrely. Nájomca má snahu čistiť
cestu aj z vlastnej iniciatívy s zaobstaral multikáru ktorá
polieva cestu no kvôli neustále vychádzajúcim autám nie je možné
udržať vozovku neustále v čistom stave. Poslanec OZ - Kukučik sa
spýtal na problematiku sypania drveného kameňa zvrchu. Zástupca
firmy Euromaxx informoval o predošlom spôsobe drvenia kameňa,
ktorý bol zmenený tým, že kameň sa drví v spodnej časti lomu.
Predtým bol kameň drvený v hornej časti lomu a následne bol
zhadzovaný dole, čo spôsobovalo vyššiu prašnosť. Zmenil sa
taktiež spôsob drvenia kameňa, nakoľko zástupca Euromaxxu
zakúpil nový stroj ktorý kameň nemelie ale mačka, čím sa taktiež
znižuje prašnosť. Kameň nemôže byť počas drvenia premývaný
nakoľko by došlo k jeho zlepeniu a prítomnosť vody by mala za
následok vynášanie nečistôt autami na hlavnú cestu. Zároveň sa
informoval na odstrel kameňa a možnosti informovania ľudí
o plánovaných odstreloch, nakoľko ľuďom dané informácie chýbajú.
Majiteľ oboznámil poslancov OZ s 2 spôsobmi dobývania kameňa, a
to odstrelom a kladivom. Kladivo je považované za zdĺhavé
a rušivejšie ako jeden odstrel za týždeň. Kukučik Peter sa
informoval taktiež na chodníky v časti Brodno, pričom ľudia
nemajú možnosť chodiť bezpečne po cestách. Taktiež ho zaujímalo,
že či v prípade uzavretia lomu je nutné zazimovať nejakým
spôsobom lom. Dobudovanie ciest by bolo problematickejšie
nakoľko dané pozemky nie sú vo vlastníctve obce Snežnica a bol
by problém s ich realizáciou pri vodnom toku. Na druhú otázku
odpovedal na otázku, všetky podmienky sú stanovené v zmluve
a dané miesto je nutné zaviesť humusom. Poslanec OZ Kukučik
položil otázku ohľadom cien lomového kameňa pre občanov.
Zástupca Euromaxxu informoval, že lomový kameň bez frakcie je
pre občanov Snežnice zadarmo, samotnú frakciu si občania musia
zaplatiť. Poslanec Pavol Ševčík požiadal aby odstreli boli
hlásene vopred aj prostredníctvom rozhlasu v obci. Z radou
poslancov vystúpil aj Ján Cesnek, ktorý upozornil a zároveň sa
pýtal, čo s domami ktorým bola narušená statika. Zástupca
Euromaxxu je ochotný prizvať firmy kompetentné na meranie hluku
pri odstreloch a bude sa snažiť výjsť v ústrety ľuďom. Poslanca
OZ Dušana Ševčíka zaujímala aká je perspektíva do budúcna čo sa
týka rozširovania lomu a aké typy kameňa plánuje predávať. Pán
Kondek musí postupovať podľa noriem takže nemôže postupovať pri
prácach vyššie iba rozšíriť cesty v lome. Následne vymenoval
všetky druhy kameňa, ktoré sa spracovávajú priamo v lome, plus
bližšie špecifikoval, ktoré druhy sa dovážajú. Poslanec OZ Ján
Cesnek sa zástupcu Euromaxxu
spýtal na možnosti riešenia
padajúcich kameňov na hlavnú cestu, ktoré sú nebezpečné pre autá
ale aj pre ľudí. Zároveň ho zaujímalo prečo si kamene nemôžu
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občania Snežnice brať z lomu sami. Pán Kondek pre bezpečnosť po
okrajoch postavil ploty a pred nedávnom došlo k vyhĺbeniu
spodnej časti lomu, čím sa zvýšila istota že kamene nebudú
odskakovať na cestu. Na druhú otázku odpovedal jednoznačne, len
kvôli bezpečnosti nakoľko by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
K samotnej zmluve sa vyjadril poslanec Dušan Ševčík, ktorý
požiadal aby bol upravený čl. 3 bod 3. Zároveň ho zaujímalo aké
právomoci bude mať obecné zastupiteľstvo pri ďalšej úprave
zmluvy. Nakoľko je nutné aby sa uskutočnilo valné zhromaždenie
Urbáru, kde jednotlivý členovia vyslovia svoj názor a budú
zasahovať do zmluvy, následne bude zmluva prejednaná so
starostom obce a právnikom. Starosta obce požiadal o úpravu čl.
VI - podpora miestnym futbalistom a taktiež by tam mohli byť
zahrnutý DHZ. Poslanec Ján Cesnek sa pýtal na vrt vody, ktorý
kedysi v lome existoval, či je stále funkčný? Vrt existuje no v
súčasnosti je pokazené čerpadlo. Zástupcovi Euromaxxu bola
taktiež položená otázka ohľadom možnosti podpory detí v škole,
ako
to
bolo
v predošlej
zluve.
Pán
Kondek
sa
nebráni
v prispievaní na rôzne aktivity, všetko to musí byť v únosnej
miere. Doteraz zo strany školy nebol oslovený aby poskytol daný
druh daru. Snaží sa však zapájať iným spôsobom a prispieva na
podujatia, ktoré realizuje obec. Po vyčerpaní všetkých otázok sa
starosta obce poďakoval zástupcovi Euromaxxu za ochotu zúčastniť
sa obecného zastupiteľstva a odpovedať na všetky položené
otázky.
Ad 5/ Štatút obce Snežnica + štatút komisií
Poslancom OZ bol v časovom predstihu zaslaný štatút obce
a štatút komisií, ktorý si mali podrobne naštudovať a na obecnom
zasadnutí pripomienkovať. Poslanci OZ so spracovaným štatútom
obce a štatútom komisií súhlasia a nemajú voči ním námietky.
Následne dal starosta k danému bodu programu hlasovať, čo tvorí
prílohu
tejto
zápisnice.
Na
základe
hlasovania
bolo
prijaté uznesenie č. 45 pre štatút obce a pre štatút komisií
uznesenie č. 46.
Ad 6/ Záverečný účet za rok 2014 + Stanovisko HK k záverečnému
účtu
Starosta obce odovzdal slovo HK obce aby predniesla odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Snežnica. Hlavná kontrolórka
prešla postupne celý záverečný účet a uviedla, že jednotlivé
body záverečného účtu sú v súlade so zákonom. Záverečný účet bol
schválený bez výhrad na základe uznesenia č. 41 a stanovisko HK
poslanci OZ berú na vedomie. Hlasovacia tabuľka tvorí prílohu
tejto zápisnice. Zo spracovaného Záverečného účtu za rok 2014
vyplynulo, že obec dosiahla prebytok rozpočtu vo výške 6 586,02
€ a dané prostriedky navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu,
s čím poslanci súhlasili a o danom bode programu hlasovali čo
tvorí prílohu tejto zápisnice a uznesenie č. 42. Samotné
použitie bude schválené v prípade vzniku možnosti použitia
daných prostriedkov.
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Ad 7/ 4. Úprava rozpočtu obce Snežnica + ZŠ s MŠ
Starosta
obce
odovzdal
slovo
účtovníčke
obce,
aby
predniesla navrhované úpravu rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ.
Poslanci OZ s navrhovanou úpravou rozpočtu súhlasia a prijali
uznesenie č. 44. Záznam o hlasovaní tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Ad 8/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 + oboznámenie
s vykonanými kontrolami
Starosta
obce
vyzval
hlavnú
kontrolórku
obce,
aby
predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ plán kontrolnej
činnosti schvaľujú a záznam o vykonaných kontrolách berú na
vedomie. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 43 a záznam
o hlasovaní tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad 9/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Snežnica
Poslanci
OZ
v časovom
predstihu
obdržali
Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Snežnica. Prezentovali
pár navrhovaných zmien, ktoré budú zapracované do Zásad, no
napriek tomu si vyžiadali ešte čas na dôkladnejšie preštudovanie
materiálov. Starosta obce s odkladom schvaľovania daného bodu
programu súhlasí a požiadal poslancov OZ aby na ďalšie obecné
zastupiteľstvo poslanci OZ na budúcom zasadnutí opätovne
zaradili daný bod do programu.
Ad 10/ Zásady odmeňovania poslancov obce Snežnica
Starosta obce predniesol poslancom obce v akom znení sú
schválené zásady odmeňovania poslancov obce Snežnica. Zároveň
požiadal poslancov, aby si stanovili konkrétnejšie odmeny pre
jednotlivé činnosti, za ktoré majú byť odmeňovaní. Poslanci OZ
by chceli daný bod programu presunúť na najbližšie zasadnutie
OZ.
Starosta
obce
s rozhodnutím
zastupiteľstva
súhlasí
a preložil daný bod programu na budúce zasadnutie OZ. Poslanci
OZ budú preto v danom polroku
odmeňovaný podľa starých zásad
odmeňovania poslancov OZ.
Ad 11/ Odpredaj časti pozemku
Na obecnom zasadnutí dňa 30.04.2015 bol schválený uznesením
č. 38 zámer obce Snežnica predať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Daný
zámer bol zverejnený na stránkach obce ako aj na obecnej tabuli.
Žiadateľ mal za povinnosť na vlastné náklady vyhotoviť
geometrický plán. Nakoľko ešte nebol geometrický plán a zmluva
pripravené samotný odpredaj a suma predaného majetku bude
schválená na budúcom zasadnutí OZ.
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Ad 12/Prejednanie žiadostí
Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Romana Pulkerta
a manž., ktorí žiadajú obec o odkúpenie časti pozemku, ktorý je
vo vlastníctve obce Snežnica. Na miesto konania bola prizvaná
stavebná komisia ako poradný orgán starostu. Predseda stavebnej
komisie oboznámi poslancov s výsledkami obhliadky. Časť ktorú
požaduje žiadateľ odkúpiť spevnil opornými múrmi a danú plochu
využíva na parkovanie aut. Poslanci OZ s odpredajom časti
pozemku súhlasia a preto bude na obecnej tabuli zverejnený zámer
na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov
hodných osobitného zreteľa. Na ďalšom OZ bude následne stanovená
cena, za ktorú bude pozemok odpredaný. Žiadateľ sa zaviazal, že
vyhotoví geometrický plán na vlastné náklady.
Vladislav Majtán doručil na obecný úrad žiadosť o zámenu
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a nachádzajú sa pod
ČOV obce Snežnica. Nakoľko poslanci OZ sa necítia spôsobili
rozhodnúť v danej problematike požiadali starostu aby oslovil
právnika obce o posúdenie situácie a nájdenie riešenia.
Ad 4/ Rôzne
- Starosta informoval poslancov OZ o situácii, ktorá vznikla
s majiteľom Hostineca pri zvonici. Predošlý starosta podpísal
majiteľovi povolenie k vybudovaniu terasy na námestí. Nakoľko
v súčasnosti
prebieha
na
námestí
realizácia
projektu
Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica, nie je možné na
námestí do skolaudovania stavby. Zároveň upovedomil majiteľa
Hostinca, aby prípadné úpravy pred krčmou riešil cez stavebný
úrade.
- Starosta obce oboznámil poslancov OZ s podpísaním mandátnej
zmluvy s advokátskou kanceláriou, ktorá nám bude poskytovať
právne služby a poradenstvo.
- Predseda stavebnej komisie a zároveň poslanec OZ Pavol Ševčík
otvoril tému podania žiadosti na kanalizáciu a vodovod.
Žiadosť
bude
opätovne
podaná
a preto
je
nutné
začať
zhromažďovať
všetky
podklady
nutné
pre
skompletizovanie
žiadosti.
- Starosta obce informoval poslancov OZ ako prebieha proces
výstavby miestnej komunikácie v časti Prúty, kde nám bol
prisľúbený finančný príspevok ako náhrada za spadnutú hrádzu
na Vyšnom konci. Situácia sa zmenila a prostriedky budeme môcť
získať len na základe podania žiadosti na
Ministerstvo
pôdohospodárstva, ktoré vyhlásilo výzvu. Nakoľko bola zrušená
skupina, ktorá realizovala VO došlo k situáciu ktorú nevedeli
vyriešiť a preto je nutné reagovať na výzvu. Starosta obce
však chce poznať názor poslancov OZ či by mal na danú výzvu
reagovať a prípadne osloviť pána Nimsha, ktorý by nám pri
danom projekte bol nápomocný.
- Projekt osvetlenie – starosta obce oboznámil poslancov OZ
s podmienkami zapojenia sa do daného projektu. Nakoľko ide
o náročný projekt na čas a investíciu, obec v tomto prípade sa
rozhodla do výzvy nezapojiť. V danom projekte je náročné
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financovanie, kde sú spočiatku náklady fakturované dodávateľom
preplácané priamo ministerstvom, no po 10. mesiaci už náklady
preplatí
obec
a ministerstvo
vráti
prostriedky
obci
prostredníctvom refundácie
- Starosta obce na záver požiadal poslancov OZ aby schválili
bankovú záruku vo výške 345.000 € na zabezpečenie záväzku obce
Snežnica voči ŠFRB, ktorú poskytne VUB, a.s. obci. Zároveň je
nutné aby poslanci OZ splnomocnili starostu obce k podpisu
blankozmenky a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
S návrhom starostu obce poslanci súhlasia a záznam o hlasovaní
tvorí prílohu tejto zápisnice. Výsledkom hlasovania je
uznesenie č. 47/2015
Ad 5/ Záver
Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
d. a. h.

Zapisovateľ:
Ing. Veronika Smiešková

I. overovateľ:
Pavol Mičian

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Peter Kukučík
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
05.06.2015

Uznesenie č. 41 – k schváleniu záverečného účtu obce Snežnica za
rok 2014
OZ berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Snežnica za rok
2014
OZ schvaľuje:

Celoročné hospodárenie bez výhrad;
Tvorbu peňažných fondov
fondu vo výške 6586,02 €;

obce

–

rezervného

Usporiadanie výsledku hospodárenia
Podnikateľskej činnosti.
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 42 – k tvorbe rezervného fondu
OZ schvaľuje:

tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške
6586,02 €

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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Uznesenie č. 43 – k plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
OZ schvaľuje:

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

OZ berie na vedomie: záznam o vykonaných kontrolách
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 44 – k

4. Úprave rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ

OZ berie na vedomie:
4.
zmenu
rozpočtu
na
rok
2015
rozpočtovým opatrením č. 4/2015 takto:
rozpočet bežných príjmov
schválený vo výške 639.421 EUR zvýšený
o 45.939
EUR
=
685.360
EUR
rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 239.457 EUR zvýšený
o 40.488 EUR = 279.945 EUR
rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 393.294 zostal znížený
o 7.320 EUR = 385.974 EUR
rozpočet kapitálových výdavkov schválený po
vo výške 777.451 EUR znížený o 6.226 EUR =
771.225 EUR
Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený
vo
výške
364.734
EUR
zostal
nezmenený
Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený
vo
výške
6.480
EUR
zostal
nezmenený
rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 8.134 EUR zvýšený o 1.374 EUR.
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rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 387.727 EUR zvýšený o 199 EUR =
387.926 EUR
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 45 – k štatútu obce Snežnica
OZ schvaľuje:

Štatút obce Snežnica

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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Uznesenie č. 46 – k štatútu komisií obecného zastupiteľstva v
Snežnici
OZ schvaľuje:

Štatút
Snežnici

komisií

obecného

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

zastupiteľstva

v

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 47 – k vystaveniu bankovej záruky v sume 345.000
EUR a k splnomocneniu starostu obce k podpisu
blankozmenky
a dohody
o vyplňovacom
práve
k blankozmenke
OZ schvaľuje: vystavenie bankovej záruky v sume 345.000 € na
zabezpečenie
záväzku
Obce
Snežnica
splatiť
peňažné prostriedky poskytnuté ako úver podľa
zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej medzi ŠFRB
a Obcou
Snežnica,
vystavenie
vlastnej
blankozmenky a uzatvorenie dohody o vyplňovacom
práve
k blankozmenke
ako
zabezpečenie
za
vystavenie bankovej záruky
OZ splnomocňuje: starostu obce MVDr. Milana Hlavatého k podpisu
Blankozmenky
a Dohody
o vyplňovacom
práve
k blankozmenke,
ktoré
sú
predmetom
tejto
záruky
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

11
Uznesenie

č.

OZ schvaľuje:

48

– k zámeru obce Snežnica predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
zámer obce Snežnica k odpredajú časti pozemku
na parc. č. 793/1

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

7
7
7
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

