Zápisnica č.2

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného
dňa 2.2.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overovatelia : Ing. Štefan Baco, Ing. Zuzana Murínová
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

-

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Schválenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Ustanovenie komisie pre kultúru, školstvo a šport
6. Vypísanie výberového konania pre voľbu hlavného kontrolóra obce
7. Prehľad nedoplatkov k 31.12.2014 - daň z nehnuteľností, poplatok za vývoz KO,
daň za psa
8. Rozpočtové opatrenia za rok 2014
9. Prehľad hospodárenia obce a ZŠ a ZŠ za rok 2014
10. Letné kino
11. Hospodárenie športovej haly
12. Zverejňovanie informácií na úradnej tabuli
13. Investičné aktivity obce
14. Rôzne
15. Záver
JEDNANIE:
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Sýkorová, privítala
prítomných poslancov.
2. Starostka obce predložila poslancom na schválenie program rokovania, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
U z n e s e n i e č. 6/15 :
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Zuzana Murínová
a Ing. Štefan Baco.
U z n e s e n i e č. 7/15 :
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Zuzana Murínová a Ing. Štefan Baco.

4. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonala starostka obce Ing. Sýkorová,
ktorá skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.
U z n e s e n i e č. 8/15 :
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ, všetky
uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.
5. Ustanovenie komisie pre mládež, školstvo, kultúru, šport a propagáciu. Do komisie boli
navrhnutí nasledovní poslanci a občania:
Predseda komisie: Ing. Zuzana Murínová
Členovia komisie: Ing. Radoslav Ondráš,
Ján Krajčík
Vladimír Brožek,
Agnesa Kováčová
Janette Strhárska
Bc. Dana Majdiaková
Mgr. Mária Kollárová
Mgr. Zuzana Hricková
Mgr. Naďa Maťokárová
Zuzana Žáčiková
Branislav Pavlas
Poslanci OZ jednohlasne schválili navrhnuté zloženie komisie, za predsedu bola taktiež
jednohladne schválená doterajšia predsedníčka Ing. Zuzana Murínová.
U z n e s e n i e č. 9/15 :
OZ schvaľuje nasledovné zloženie komisie pre mládež, školstvo,
kultúru, šport a propagáciu:
Predseda komisie: Ing. Zuzana Murínová
Členovia komisie: Ing. Radoslav Ondráš,
Ján Krajčík
Vladimír Brožek,
Agnesa Kováčová
Janette Strhárska
Bc. Dana Majdiaková
Mgr. Mária Kollárová
Mgr. Zuzana Hricková
Mgr. Naďa Maťokárová
Zuzana Žáčiková
Branislav Pavlas
6. Vypísanie výberového konania pre voľbu hlavného kontrolóra obce.
Obec Svinná vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra – kandidáti na
funkciu môžu písomné prihlášky podávať do 16.3.2015 na Obecnom úrade Svinná.
Výberové konanie sa uskutoční 30. marca 2015. Podmienky a požiadavky na kandidátov
sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli pred OcÚ a sú prílohou
zápisnice.
U z n e s e n i e č. 10/15 :
OZ vyhlasuje výberové konanie na funkciu
hlavného kontrolóra, ktoré sa bude konať
30.3.2015. Podmienky a požiadavky na
kandidátov – sú prílohou zápisnice.
7. Prehľad nedoplatkov k 31.12.2014 - daň z nehnuteľností, poplatok za vývoz KO,
daň za psa – Zoznam daňových dlžníkov predložila starostka obce Ing. Anna Sýkorová.
Obec môže podľa zákona zverejniť mená neplatičov fyzických osôb, ktoré majú
vyšší nedoplatok ako 160 € a právnických osôb, ktoré majú vyšší nedoplatok ako 1 600€.
Zoznam všetkých daňových dlžníkov je prílohou zápisnice. Mená neplatičov – fyzických
osôb – budú zverejnené na internetovej stránke obce.

U z n e s e n i e č. 11/15 :
OZ berie na vedomie Zoznam nedoplatkov
na dani z nehnuteľnosti, dani za psa
a poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Mená fyzických osôb – neplatičov budú
zverejnené na internetovej stránke obce.
8. Rozpočtové opatrenia za rok 2014 – operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení za rok
2014 predložila ekonómka Bc. Laššová. Jedná sa o rozpočtové opatrenia číslo 29 až
číslo 43. Operatívna evidencia rozpočtových opatrení je prílohou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 12/15 :
OZ berie na vedomie operatívnu evidenciu
rozpočtových opatrení za rok 2014 rozpočtové opatrenia číslo 29 až číslo 43.
Operatívna evidencia rozpočtových opatrení
je prílohou zápisnice.
9. Prehľad hospodárenia obce a ZŠ - čerpanie rozpočtu za rok 2014 predložila ekonómka
Bc. Mária Lašová. Poslanci čerpanie finančného rozpočtu za rok 2014 vzali na vedomie.
Podrobné čerpanie je prílohou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 13/15 :
OZ berie na vedomie čerpanie finančného
rozpočtu za rok 2014. Podrobné čerpanie
je prílohou zápisnice.
10. Letné kino – Ing. Peter Podstavek predniesol návrh na zriadenie letného kina, ktoré by
malo priestor na premietanie na tenisových kurtoch Ing. Milana Beleja, v prípade
nepriaznivého počasia v budove kultúrneho domu. Ing. Podstavek zabezpečí všetky
náležitosti, potrebné na premietanie a taktiež samotné premietanie. K prevádzke je
potrebné uzatvoriť zmluvu medzi obcou Svinná a poskytovateľom – DVD nosičov pre
verejné premietanie. Vstup na premietanie bude zdarma. Poslanci OZ návrh
schválili na skúšobnú prevádzku, podľa návštevnosti. Ing. Peter Podstavek požiadal o
poskytnutie finančnej čiastky vo výške 300.-€ z obecného rozpočtu , ktoré by použil len
na nákup filmov a na zapožičanie digitálnych kópií a DVD nosičov pre verejné
premietanie.
U z n e s e n i e č. 14 a/15 :
OZ schvaľuje zriadenie letného kina
obcou Svinná a zabezpečenie zmluvy
o zapožičiavaní digitálnych kópií a DVD
nosičov na verejné premietanie.
U z n e s e n i e č. 14b/15 :
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej čiastky
vo výške 300.- € z obecného rozpočtu, na
prevádzku letného kina..
11. Hospodárenie športovej haly – vyčíslené náklady na halu predložila Bc. Laššová.
Prítomná riaditeľka školy PaedDr. Ingrid Ondrušková informovala poslancov
podmienkach prenájmov, kde sú finančné rozdiely podľa toho, či je hala prenajímaná

so sprchami, alebo bez nich. So sprchami je prenájom 26.-€, bez spŕch 18.-€. Poslanci
OZ požiadali pani riaditeľku o podrobné informácie o prenájme – koľko hodín bola hala
prenajatá za 18.-€ a koľko hodín za 26.-€. Poslanci taktiež navrhovali, aby sa cena
zjednotila. O zmenách v prenajímaní haly sa bude rokovať na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Vyčíslenie nákladov na športovú halu je prílohou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 15/15 :
OZ berie na vedomie informáciu
o hospodárení športovej haly. Zmeny
v prenajímaní budú prerokované na
nasledujúcom zasadnutí OZ. Vyčíslenie
nákladov na športovú halu je prílohou
zápisnice.
12. Zverejňovanie informácií na úradnej tabuli – pripomienky Ing. Petra Podstavka, aby na
všetkých tabuliach v obci boli zverejňované všetky dokumenty. Úradná tabuľa obce je
iba jedna a to pred obecným úradom. Z tohto dôvodu budú do ostatných informačných
tabúľ dávané len informácie, ktoré sú dlhodobé - napr. o kultúrno - spoločenských
podujatiach v obci, charitatívnych zbierkach, zberoch odpadov a pod.
U z n e s e n i e č. 16/15 :
OZ berie na vedomie pripomienku Ing.
Petra Podstavka o zverejňovaní informácií
na úradnej tabuli.
13. Investičné aktivity obce sa budú realizovať v zmysle Uznesenia OZ č. 186/14 zo dňa
7.11.2014, podľa nutnosti riešenia havarijných stavov majetku obce a podľa postupov
stanovených v príslušných ustanoveniach zákona a zásad hospodárenia s majetkom obce.
U z n e s e n i e č. 17/15 :
OZ berie na vedomie informáciu
o investičných aktivitách obce.
14. Rôzne
- Žiadosť pána Jozefa Beleja o zámenu pozemkov „C“ parcelu č. 902/1 zastavaná plocha
o výmere 132 m2, ktorá bola vytvorená na základe Geometrického plánu
č. 33183287-107/14 spracovaného fy Ing. Branislav Novák, Trenčín z „E“ parc. č. 1018/10
vedenej na LV č. 1777 v k. ú. Svinná, ktorej vlastníkom je obec Svinná (IČO: 00312011)
v podiele 1/1 s „C“ parcelou č.901/187 o výmere 367 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá
vznikla odčlenením z pôvodnej „E“ parc. č. 181/34 na základe Geometrického plánu
č. 33183287-107/14 a ktorého vlastníkom je Jozef Belej, .................................................,
v spoluvlastníckom podiele 2/3 v k. ú. Svinná bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie.
Geometrický plán je prílohou zápisnice.

U z n e s e n i e č. 18/15 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov:
„C“ parcelu č. 902/1 zastavaná plocha o výmere 132 m2, ktorá bola
vytvorená na základe Geometrického plánu č. 33183287-107/14
spracovaného fy Ing. Branislav Novák, Trenčín z „E“ parc. č. 1018/10
vedenej na LV č. 1777 v k. ú. Svinná, ktorej vlastníkom je obec Svinná
(IČO: 00312011) v podiele 1/1
s „C“ parcelou č.901/187 o výmere 367 m2 zastavané plochy a nádvoria,
ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej „E“ parc. č. 181/34 na základe
Geometrického plánu č. 33183287-107/14 a ktorého vlastníkom je Jozef
Belej, ........................................, v spoluvlastníckom podiele 2/3
v k. ú. Svinná bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie.
Geometrický plán je prílohou zápisnice.
- Žiadosť pána Vladimíra Mikulovského o odpredaj pozemku pri jeho rodinnom dome.
Pán Vladimír Mikulovský si musí zabezpečiť spracovanie geometrického plánu na
odčlenenie z parc. č. 78 v k. ú. Svinná. Po predložení plánu budú poslanci rokovať
o odpredaji.
U z n e s e n i e č. 19/15 :
OZ berie na vedomie zámer Vladimíra
Mikulovského na odkúpenie pozemku časti
parc. č. 78 v k. ú. Svinná. O odpredaji sa
bude rokovať po predložení geometrického
plánu.
- Firma AE group s. r. o. Piešťany predložila ponuku na modernizáciu verejného osvetlenia
formou dodávky tovaru s prefinancovaním. Jednalo by sa o výmenu našich zastaraných
svietidiel za moderné a úsporné LED osvetľovacie telesá typu SEMAI, ktoré vyrába
slovenský výrobca s garanciou špičkovej kvality, záručného a pozáručného servisu –
spoločnosť OMS, s. r. o. Odhadované šetrenie elektrickej energie by bolo min. 55 %.
Podrobné informácie sú prílohou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 20/15 :
OZ berie na vedomie informácie fy AE
group s. r. o. Piešťany o predloženej
ponuke na modernizáciu verejného
osvetlenia v obci. Podrobné informácie sú
prílohou zápisnice.
- Starostka obce informovala poslancov o možnosti - v rámci pozemkových úprav - spevniť
poľné cesty. Cesty by sa spevnili zaštrkovaním, prípadne asfaltový postrekom. Jednalo by sa
o cesty PC 1 háj na Malej Neporádzke, PC 7 háj sviňanský na dolnom konci , PC 6 okolo
potoka smerom do Kostrieňa. Plánik s vyznačením dotknutých ciest je prílohou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 21/15 :
OZ berie na vedomie informáciu o spevnení
poľných ciest v rámci pozemkových úprav.
Plánik s vyznačením dotknutých ciest je
prílohou zápisnice.

- Žiadosť Ing. Milana Beleja, bytom Svinná o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho
domu na Silvestrovské posedenie pre občanov našej obce.
U z n e s e n i e č. 22/15 :
OZ schvaľuje žiadosť Ing. Milana Beleja,
bytom Svinná o odpustenie poplatku za
prenájom kultúrneho domu na Silvestrovské
posedenie pre občanov našej obce.
- Žiadosť Beáty Petrovskej, Romany Rokášiovej a zákonných zástupcov Radoslava
Petrovského a Romana Rokášiho, všetci bytom Svinná o odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu, zapožičanie obrusov a riadov na Benefičné podujatie venované na pomoc
pánovi Michalovi Minárikovi – podujatie sa konalo 24.1.2015.
U z n e s e n i e č. 23/15 :
OZ schvaľuje žiadosť Beáty Petrovskej,
Romany Rokášiovej a zákonných zástupcov
Radoslava Petrovského a Romana Rokášiho,
všetci bytom Svinná o odpustenie poplatku
za prenájom kultúrneho domu, zapožičanie
obrusov a riadov na Benefičné podujatie
venované na pomoc pánovi Michalovi
Minárikovi - na 25.1.2015..
- Žiadosť – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Svinná č.139, zastúpená dekanom – farárom vo
Svinnej Mgr. Stanislavom Strapkom o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu na
konanie I. farského plesu, ktorý sa bude konať 5.4.2015 – výťažok z plesu bude použitý na
prístavbu zachristie, spoločenskej miestnosti a WC k miestnemu kostolu.
U z n e s e n i e č. 24/15 :
OZ schvaľuje žiadosť Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Svinná č.139, zastúpená
dekanom – farárom vo Svinnej
Mgr. Stanislavom Strapkom o odpustenie
poplatku za prenájom kultúrneho domu na
konanie I. farského plesu, ktorý sa bude
konať 5.4.2015.
- Žiadosť DHZ Svinná o odpustenie poplatku za prenájom sály kultúrneho domu na
fašiangovú veselicu, ktorá sa bude konať 14.12.2015.
U z n e s e n i e č. 25/15 :
OZ schvaľuje žiadosť DHZ Svinná
o odpustenie poplatku za prenájom sály
kultúrneho domu a fašiangovú veselicu, ktorá
sa bude konať 14.12.2015.

- Návrh pani starostky, aby sa každej organizácii v obci jeden krát v kalendárnom roku
povolilo odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu na tanečnú zábavu, alebo
posedenie pre našich občanov napr. Silvester a benefičné podujatia. Poslanci návrh
schválili..
U z n e s e n i e č. 26 /15 :
OZ schvaľuje, aby sa každej organizácii
v obci jeden krát v kalendárnom roku
povolilo odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu na tanečnú zábavu, alebo
posedenie pre našich občanov napr. Silvester
a benefičné podujatia.
- Žiadosť ZO JDS o finančný príspevok na autobusový zájazd a na posedenie pre členov organizácie.
Poslanci schválili finančnú čiastku vo výške 300.-€.

U z n e s e n i e č. 27/15 :
OZ schvaľuje žiadosť ZO JDS o finančný
príspevok na autobusový zájazd a na posedenie
pre členov organizácie vo výške 300.-€.
- Požiadavka Ing. Petra Podstavka, aby každá organizácia, ktorá dostane z obecného rozpočtu
finančný príspevok , dodala fotodokumentáciu na čo sa vlastne peniaze využili.
Navrhol, aby sa fotodokumentácia zverejnila na internete, s čím poslanci nesúhlasili, pretože to nie
je vôbec možné urobiť bez súhlasu dotknutých občanov.

U z n e s e n i e č. 28/15 :
OZ berie na vedomie požiadavku Ing. Petra
Podstavka, aby každá organizácia, ktorá dostane
z obecného rozpočtu finančný príspevok , dodala
fotodokumentáciu na čo sa vlastne peniaze
využili.
- Starorostka obce menovala do krízového štábu obce, ktorý bude zasahovať pri mimoriadnych
udalostiach a situáciach, nasledovných členov, ktorým zároveň odovzdala menovacie dekréty.
Predseda :
Ing. Anna Sýkorová
Zástupca :
Alica Masárová
Člen pre evakuáciu:
Ing. Jozef Illa
Člen pre zásahy:
Ján Krajčík
Člen pre zásobovanie: Ing. Štefan Baco
Člen pre ukrytie:
Ing. Milan Belej
Člen:
Ing. Miroslav Valach

U z n e s e n i e č. 29/15 :
OZ berie na vedomie menovanie členov krízového
štábu obce v nasledovnom zložení:
Predseda :
Zástupca :
Člen pre evakuáciu:
Člen pre zásahy:
Člen pre zásobovanie:
Člen pre ukrytie:
Člen:

Ing. Anna Sýkorová
Alica Masárová
Ing. Jozef Illa
Ján Krajčík
Ing. Štefan Baco
Ing. Milan Belej
Ing. Miroslav Valach

- Oznámenie Miestneho odboru Matice slovenskej o zámere postaviť v obci Cyrilometodský
dvojkríž – poslanec OZ Ing. Štefan Baco informoval, že tento zámer matičiari nebudú
realizovať.
U z n e s e n i e č. 30/15 :
OZ berie na vedomie zámer a taktiež
odstúpenie od zámeru postaviť v obci
Cyrilometodský dvojkríž. – informácie
poskytol Ing. Štefana Bacu.
- Návrh Ing. Petra Podstavka o udelenie finančnej odmeny pre našich občanov – Ing. Jozefa
Páleníka a Jána Maršálka- spisovateľov, ktorý úspešne reprezentujú našu obec
v literárnej oblasti. V tomto roku obaja oslávili aj svoje životné jubileá. Poslanci OZ
schválili pre každého finančný príspevok vo výške 200.-€.
U z n e s e n i e č. 31/15 :
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške
200.- € pre Ing. Jozefa Páleníka a 200.-€
pre Jána Maršálka za úspešné
reprezentovanie obce v literárnej oblasti.
15. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, ktorá poďakovala
prítomným poslancom za účasť.

...................................................
starostka obce

..............................................
zástupca starostky

overovatelia: .............................................
1. overovateľ

.............................................
2. overovateľ

