
ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPIEĽSTVA 
konaného dňa  23.  februára  2015 

 

 
Prítomní: starosta obce: Kováč Ján, 

poslanci :       Ing. Dvorská Katarína,  Ing. Nehezová Janka, Hudecová Mária, 
Ing. Hysek Peter, Čillík Richard, 

Ospravedlnená :     Ing. Hýblová Jaroslava, 
 

Program zasadnutia 
 

l.    Otvorenie zasadnutia 
2.   Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3    Plnenie uznesení 
4.    Rokovací poriadok OZ Staré Hory 
5.   Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ a členov orgánov zriadených OZ 
6.    Správa zo zasadnutia finančnej komisie 
7.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
8.   Slobodný prístup k informáciám zo zákona č 211/2000 Z.z. § 5 ods.2 a § 5 ods.8 
9.   VZN č.1/2015, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.6 územného plánu sídelného 

útvaru Staré Hory mení a dopĺňa VZN obce Staré Hory č.3/2007 
10. Príprava plánu PHSR obce Staré Hory na roky 2015-2018 
11. Žiadosť ZŠ o poskytnutie dotácie na nákup učebných pomôcok pre prvákov 
12. Došlá pošta, rôzne 
13. Diskusia 
14. Schválenie uznesení, záver 

 
Zasadnutie otvoril starosta obce, prečítal program, program bol poslancami schválený. 

 
K bodu 2/  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Do návrhovej komisie boli určení Ing. Hýsek Peter, a  Čillík Richard,  za overovateľov zápisnice 
Hudecová Mária a Ing. Nehézová Janka, za zapisovateľku Kováčová Anna. 

 
K bodu 3/ Plnenie uznesení 

Uznesenia všetky sú splnené. 
. 
K bodu 4/ Rokovací poriadok OZ Staré Hory 

Rokovací poriadok OZ predložila Hudecová Mária, ktorého nedostatky spripomienkoval 
Judr. Hlinka – právnik pre obce  a v závere listu neodporučil poslancom tento  navrhovaný poriadok 
schváliť. 

Rokovací  poriadok  predložil aj starosta obce. Tento poriadok vypracoval  právnik obce, 
ktorý doporučil  starostovi tento poriadok schváliť: 
Rokovací poriadok schválený nebol, nakoľko za jeho schválenie hlasovali takto: 
Za: Ing.Nehézová Janka                      Proti: Hudecová Mária       Zdržal sa: Ing.Hýsek Peter 

Dvorská Katarína                                    Richard Čillík 
 

K bodu 5/ Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ a členov orgánov zriadených OZ 
Poslanci OZ  prijali dodatok k zásadám odmeňovania, pretože v zásadách odmeňovania 

je odmena poslanca za zasadnutie 16,60 €. Dvaja poslanci sa vzdali odmeny, a preto bolo potrebné 
tento dodatok prijať. Odmena podľa dodatku nepatrí poslancovi, ktorý vyhlási, že mandát poslanca 
bude vykonávať bez odmeny. 

Poslanci hlasovali : Za: Richard Čillík, Hudecová Mária, Ing. Hýsek Peter, 
Dvorská  Katarína,   Ing. Nehézová Janka.
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K bodu 6/  Správa zo zasadnutia finančnej komisie 
Správu  zo  zasadnutia  finančnej   komisie  podala  predsedníčka  finančnej  komisie 

Hudecová  Mária. FK sa zaoberala : 
a/ Vyúčtovaním plesu, kde sa dosiahol zisk 318,97 €. 
b/  Obec  Staré Hory  v  spolupráci  so  ZO  SZPB  uskutočnila 4.2.2015 akciu „ Ostrý prepad pred 

Veľkou Zelenou“. FK odsúhlasila na podujatie 1,- € na jedného účastníka podujatia. 
c/ Poslanci  OZ  požadovali  informáciu  o  plate  hlavného  kontrolóra.  Plat   hlavného  kontrolóra 

je  211,-€  mesačne. Plat  hlavného  kontrolóra  je  určený  súčinom priemernej  mesačnej  mzdy 
zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  a  koeficientu  podľa  počtu  obyvateľov obce.  Ak má 
hlavný kontrolór kratší pracovný čas, je jeho plat  určený podľa úväzku. 

d/Poslanci  mali  dotaz  na  čerpanie  mimorozpočtových  prostriedkov. Obec v  r.2014 mala mimo 
rozpočtové   prostriedky  iba od  obce Turecká vo výške 351,12  ktoré  boli  účelovo  určené  na 
činnosť krúžkov v Základnej škole Staré Hory. 

e/ Návrh  troch  poslancov  bolo  znížiť poplatok  za  odvoz smetí o 50 % pre občanov starších ako 
70  rokov.  Nakoľko  VZN č.2/2014  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne 
odpady  bolo  prijaté  na  zasadnutí  OZ  7.11.2014 s účinnosťou od 1.1.2015 takého zníženie nie 
je možné. 

f/ Odpis  pohľadávky – VALA  PLUS  s.r.o. Senická cesta 68, Banská Bystrica zanikla.  Voči  obci 
sa  vedie pohľadávka  688,11 €. Dražbou  nebola  pohľadávka  obce  vyrovnaná,  preto  členovia 
FK   navrhujú odpis pohľadávky. 

g/ Odpisy neupotrebiteľného – opotrebovaného majetku 
Inventarizačná komisia pre inventúru v ŠJ MŠ navrhuje odpísať: 
-krátkodobý materiál v hodnote 24,73  /Ide o rozbité a nepoužiteľné veci/ 
-nepoužiteľnú chladničku vedenej v hodnote 97,92 €. 
Inventarizačná komisia pre inventúru v knižnici navrhla odpísať nefunkčný vysávač  v hodnote 
37,51 €. 

h/ Žiadosť o odpustenie platby poplatku za komunálny odpad : 
20 žiadostí  bolo  podaných na Obecný úrad o odpustenie platby za komunálny odpad  vo výške 
spolu: 372,-€. 
Zoznam žiadateľov  tvorí  prílohu  zápisnice  z  FK.  Sú  to všetci občania počas roka pracujúci 
v zahraniči, alebo umiestnení v domove dôchodcov. 
Hlasovanie : 
Za: Ing. Hysek Peter 

Hudecová Mária 
Čillík Richard 
Ing. Nehézová Janka 
Ing. Dvorská Katarína 

 
K bodu 7/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 

Tvorí prílohu zápisnice 
Hlasovanie : Za:  Ing. Hýsek Peter,  Hudecová  Mária,  Čillík  Richard,  Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína. 
 

K bodu 8/  Slobodný prístup k informáciám zo zákona č.211/2000 Z.z.§5 ods.2 a § 5 ods. 8 
Podľa § 5 ods. 2 a § 5 ods.8 obec  zverejňovala informácie z obecných zastupiteľstiev. 
Všetky zápisnice boli zverejňované na úradných tabuliach. Poslanci  požadujú zverejňovanie 
zápisníc aj na web stránke obce, a preto sa dohodli o zverejňovaní aj vo vývesnej tabuli aj na 
webovej stránke obce. 

 
Berú na vedomie :  Ing. Hýsek Peter, Hudecová Mária, Čillík Richard,  Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína.
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K bodu 9/   VZN č.1/2015, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.6 územného plánu sídelného 
útvaru Staré Hory mení a dopĺňa VZN obce Staré Hory č.3/2007 

Poslanci schválili VZN č.1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN obce Staré Hory č.3/2007. 
VZN č.1/2015 tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: Za : Ing. Hýsek Peter, Hudecová Mária, Čillík Richard, Ing. Nehézová Janka, 
Ing. Dvorská Katarína. 

 
K bodu 10/  Príprava plánu PHSR obce Staré Hory na roky 2015-2018 

Starosta  obce   informoval  poslancov  o  príprave  nového  PHSR,  ktorý  vypracuje 
Občianske združenie Krtko. Je to združenie, ktoré  so  Slovenskou agentúrou životného prostredia 
vypracovalo PSHR pre celý mikroregión Starohorská dolina v  r. 2010 na štyri roky.  V mesiacoch 
marec-jún budú občania dostávať do domácností pozvánky,   budú môcť navrhovať  plány budova- 
nia našej obce, ktoré budú zahrnuté do nového PHSR. 
Vzaté na vedomie: Ing. Hýsek Peter, Hudecová Mária, Čillík Richard, Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína. 
 

K bodu 11/  Žiadosť ZŠ o poskytnutie dotácie na nákup učebných pomôcok pre prvákov 
 

Základná škola Staré Hory požiadala o finančný príspevok pre budúcich prvákov 
na nákup školských pomôcok na jedného žiaka 15,-€. Poslanci príspevok schválili. 
Hlasovanie: Za: Ing. Hýsek Peter, Čillík Richard, Hudecová Mária, Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína. 
 

K bodu 12/  Došlá pošta, rôzne 
 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava si podal žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
v priestoroch bývalého kina o výmere 10 m2. Výška prenájmu je 250,-€ ročne. 
Poslanci nájomnú zmluvu schválili. 
Hlasovanie: Za : Ing. Hýsek Peter, Čillík Richard, Hudecová Mária, Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína. 
 

Salaš Starohôrka,s.r.o.požiadali o predĺženie nájmu od 1.7.2015 na 4 roky. 
Ing. Nehézová navrhla predĺžiť na dva roky, ostatní poslanci na 4 roky. 
OZ predĺženie nájmu schválilo na štyri roky. 
Hlasovanie: Za:  Ing.Hýsek Peter, Čillík Richard, Hudecová Mária, Ing. Dvorská Katarína 

Proti: Ing. Nehézová Janka 
 

Stredoslovenská energetika dala ponuku Obci Staré Hory na zníženie poplatkov za spotrebovanú 
energiu. Celková úspora podľa spotreby roku 2014 by na všetkých odberných miestach by mohla 
byť v celkovej sume 2 995,48 €. 
Viazanosť zmluvy bude na 12 mesiacov. 
Hlasovanie: Za: Ing. Hýsek Peter, Čillík Richard, Hudecová Mária, Ing. Nehézová Janka, 

Ing. Dvorská Katarína. 
 

Počas zasadnutia bez  upovedomenia resp. súhlasu  orgánov obce  nahrávala  rokovanie  OZ  na 
svoj mobil Martina Bučeková. 

 
Starosta informoval poslancov, že akciová spoločnosť FINAG Bratislava  žiada obec  o  územno 
plánovaciu informáciu k pozemkom na poštárke a  na kopaniciach. Ide o pozemky vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu  celkove o výmeru 128 621 m2. 
Obec už takúto informáciu dávala Slovenskému pozemkovému fondu a to:
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- pozemky  C  KN  87 /Kopanice/  boli  určené  doplnkom  na  zastavanie  rodinnými  domami, 
- pozemky  E KN 406/7,  444/12  sú určené doplnkom územného plánu  na výstavbu  bytoviek, 
- pozemky E KN 1256/901 a E KN 1256/801 bol na nich v územnom pláne z r.1985 

zakreslený   t.č. funkčný lyžiarsky vlek. 
Poslanci sa s vecou  zaoberali  a  doporučujú  do stanoviska pre akciovú spoločnosť podotknúť, 
že obec má spracovaný  PHSR  a v  ňom sú  pozemky E KN 1256/901 a E KN 1256/801 určené 
na vybudovanie športovísk. /aj keď sa t.č. lyžiarsky vlek neprevádzkuje/ . 

 
K bodu 13/ Diskusia 

 
V  diskusii  vystúpili  Čillík  Richard, Hudecová  Mária a  Buček  Igor,  kde  pripomienkovali, že 
oprava strechy kultúrneho domu - nebola zverejnená  informácia o  použití finančných prostried- 
kov na opravu strechy.  Konkrétne sa pýtali na zmluvu. 
Pracovníčka Obecného úradu  ich  informovala o zverejneňovaní všetkých faktúr, obec zverejnila 
všetky náklady obce  a duplicita o tých istých nákladoch  nemusí byť zverejnená dva krát. 
Poslanci  doporučujú  starostovi  preveriť  u  právnika, či  musí  byť  zverejnená  za tú istú prácu 
aj zmluva aj faktúra. 
Starosta  informoval  poslancov, že sa urobila iba najnutnejšia časť  strechy, ale aj  zvyšná   časť 
strechy– väzba je tiež vo väčšej miere poškodená. Obec musí získať na rekonštrukciu kultúrneho 
domu finančné prostriedky. 
Obec sa pokúšala viac krát získať na kultúrny dom prostriedky, no vždy to  stroskotalo na tom, že 
keď bol v budove nájomca nebol oprávnený nárok získať dotáciu.. 
V diskusii vystúpil Buček Igor, ktorý vidí budúcnosť obce v perspektívnom plánovaní. 
Starosta   mu oponoval v tom, že plánovanie je jedna vec a realizácia plánovania druhá vec,  ktorá 
závisí od dostatku finančných prostriedkov. 
Priorít a  potrieb  je veľmi  veľa  na  tak  rozsiahly  majetok a rozlohu ako má obec Staré Hory, ale 
získanie finančných  prostriedkov  pre malú  obec / 500 ľudí/ je veľmi  ťažké. Ale všetku snažím sa 
vždy využiť všetky možnosti o dosiahnutie finančných prostriedkov. 
Čillík Richard požaduje zverejniť rozpočet aj na webovej stránke obce. 
Rozpočet sa vždy pred schvaľovaním v zákonnej lehote zverejňoval na úradnej tabuli a potom po 
Schválení v OZ  tiež býva dlhodobo zverejnený. 
Nie  je povinnosťou obce tento rozpočet zverejňovať na webovú stránku,  ale nie je problém tento 
rozpočet zverejniť. 
Hudecová Mária vystúpila s požiadavkou ďalšieho kontajnera na plasty na zbernom mieste pri KD. 
Starosta  rokoval  s odvozcom  separovaného odpadu  a   požiadal  o  možnosť dodania  ďalšieho 
kontajnera. 
Lovásová  Janka  vyzývala  poslancov  na  lepšiu  snahu  o  kooperáciu, aby  sa  mohlo pokračovať 
v aktivitách a v rozvoji obce spoločnými silami. 
K jej názoru sa priklonili aj  Matoušková Ľubica a tiež Chladný František. 

 
Starosta v závere poďakoval tým poslancom aj členom komisií a zamestnancom obce, ktorí aktívne 
viac hodín svojho voľného času venovali príprave „ VII.starohorského plesu“ ako aj na akcii „Ostrý 
prepad pred Veľkou Zelenou“. Akcie boli veľmi dobre vydarené . 

 
V závere zasadnutia boli uznesenia prečítané. Starosta zasadnutie ukončil.



 

 


