Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Ves
konaného dňa 20. 2. 2019 o 16:30 hodín
___________________________________________________________________________
Prítomní:

starosta obce - p. Jozef Hrotek
Poslanci p. Marta Bezdeková
p. Jana Gubanová
p. Ján Jankula
p. Eva Kmeťová
p. Jana Valterová

Neprítomní -

Prítomní:

p. Jolana Radošinska
p. Milan Viglaský

Hlavná kontrolórka obce – p. Ing. Lucia Vidiečanová
Účtovníčka obce – p. Ing. Lucia Čmiková

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril pán Jozef Hrotek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 5. OZ bolo uznášania schopné.
OZ obce Horná Ves schválilo nasledovný program v tomto znení:
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa k plneniu rozpočtu obce za 4. Q 2018
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 25.1.2019 do
20.2.2019
6. Úprava rozpočtu obce na r. 2019 č. 1
7. Schválenie prílohy č. 5 k VZN č. 4/2013 o financovaní originálnych kompetencií
na úseku školstva
8. Prerokovanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
9. Prerokovanie dotácie na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ
10. Rôzne
11. Záver.
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K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie
Zapisovateľka:
p. Lucia Kmeťová
Návrhová komisia: p. Jana Gubanová, p. Eva Kmeťová, p. Ján Jankula
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonala HK obce Ing. Lucia Vidiečanová.
K uzneseniu č. 2/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves poveruje starostu obce Horná
Ves podpísaním Dohody o urovnaní so spoločnosťou E – Ran Property, s.r.o., Astrová 2/A,
821 01 Bratislava 1, IČO : 46293043.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje kúpnu zmluvu so spoločnosťou E – Ran
Property, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 1 , IČO : 46293043 ako predávajúcim a obcou
Horná Ves ako kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je nadobudnutie pozemkov do výlučného
vlastníctva obce Horná Ves za kúpnu cenu vo výške 60.000 Eur, ktorá bude zaplatená
spôsobom „notárskej úschovy“ špecifikovaným v zmluve.
Pán starosta a zástupca spoločnosti E – Ran Property, s.r.o., pán Ing. Andrej Demjanovič mali
stretnutie, na ktorom bola podpísaná dohoda aj zmluva. Peniaze sú uloţené v banke cez
notársku úschovu.
Všetky ostatné uznesenia boli splnené alebo mali informačný charakter.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesení.

K bodu 4 – Správa k plneniu rozpočtu obce za 4. Q 2018
Podnetom na vypracovanie správy bol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Horná Ves na 1. polrok 2019 schválený OZ dňa 28.01.2019 uznesením č. 05/2019.
Správu vypracovala hlavná kontrolórka obce Ing. Lucia Vidiečanová a tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce HV za 4. Q 2018.
K bodu 5 - Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 25.1.2019
do 20.2.2019
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladá HK obce Horná Ves Obecnému zastupiteľstvu Správu o výsledkoch
kontroly za obdobie od 25.1.2019 do 20.2.2019.
Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti.
K bodu 6 – Úprava rozpočtu obce na r. 2019 č. 1
OZ obce Horná Ves schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 č. 1 ktorá je prílohou k tejto
zápisnici.
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
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K bodu 7 – Schválenie prílohy č. 5 k VZN č. 4/2013 o Financovaní originálnych
kompetencií na úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Vsi podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §7
zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov vydáva Prílohu číslo 5 k Všeobecnému záväznému nariadeniu číslo
4/2013 o Financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva. Príloha č. 5 k VZN č.
4/2013 je k dispozícií k nahliadnutiu ako príloha k tejto zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje Prílohu č. 5 k VZN č. 4/2013 o financovaní
kompetencií na úseku školstva bez pripomienok podľa prílohy.
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
K bodu 8 – Prerokovanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Starosta obce informoval OZ ohľadom dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. S pánom
Štefanom Jamriškom, veliteľom a predsedom DHZ Horná Ves hľadali priestory, ktoré by na
tento účel vyhovovali. Spoločne sa dohodli na priestoroch za budovou pošty. Poslanci
obecného zastupiteľstva si tieto priestory mali moţnosť pozrieť a rozhodli sa podať ţiadosť
o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje:
a) vypracovanie Projektu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje:
b) podanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
K bodu 9 - Prerokovanie dotácie na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ
Pán starosta oboznámil OZ, ţe obec bola oslovená firmou HERZ, s. r. o., ktorá prišla
s ponukou na rekonštrukciu školskej kotolne. Jedná sa o celkovú rekonštrukciu, kde by bolo
vykurovanie vymenené na vykurovanie peletami. OZ rokovalo o všetkých moţnostiach,
pretoţe škola má uţ staré kotly, ktoré sú v zlom stave a rekonštrukcia je potrebná. Riešili aj
moţnosť vykurovania plynom, ale OZ došlo k záveru, ţe toto vykurovanie vychádza cenovo
drahšie. Vykurovanie peletami ponúka plnú mechanizáciu, škole by odpadol poplatok za
emisie, ktorý sa má v budúcnosti zvyšovať a zmenší sa odpad popola. Ďalej by škole odpadol
aj zamestnanec, ktorý je teraz zamestnaný na pol úväzku v čase vykurovacej sezóny.
Pán starosta pozval na zasadnutie pána Juraja Poliaka, ktorý s týmito kotlami pracuje, aby
informoval OZ, aké má skúsenosti a názor na vykurovanie peletami. Pán Poliak uviedol, ţe
vykurovanie je plne automatizované a tak, ako kaţdá mechanika, aj táto má určité chyby.
Obsluhu kotlov môţe vykonávať len človek na to vyškolený. Pelety je potrebné uskladniť
v suchu. Odporučil, ţe pri zahraničnej firme je dobré zistiť, či má zastúpenie na Slovensku
v prípade poruchy kotla.
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Pán Ján Jankula informoval OZ, ţe vykurovanie peletami má zavedené vo firme aj doma a je
spokojný. Odporučil zistiť, či má firma pozáručný servis. Taktieţ odporučil obvolať školy,
ktoré majú zavedené vykurovanie peletami od tejto firmy, či sú spokojní s týmto systémom,
ako aj s firmou, ktorá vykurovanie montovala.
OZ po rokovaní došlo k záveru, ţe školská kotolňa potrebuje rekonštrukciu. Poverilo starostu,
aby zistil skúsenosti u škôl, ktoré týmto spôsobom vykurujú. Ďalej poverilo starostu, aby zistil
podrobnosti u firmy, ktorá bude vykurovanie montovať, ako aj u firmy, ktorá bude dodávať
pelety.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves poveruje starostu obce k zisteniu podrobností
fungovania peletového vykurovania (servis, pozáručný servis, cena, kazovosť, výhrevnosť...)
u predkladateľa ponuky. Zároveň poveruje zistiť starostu obce spokojnosť u škôl, ktoré uţ
týmto spôsobom vykurujú a na základe pozitívnych zistení schvaľuje:
a) vypracovanie Projektu na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Horná Ves
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje:
b) podanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Horná Ves
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2

K bodu 10 – Rôzne
OZ obce Horná Ves prerokovalo ţiadosť č. 296/2019 zo dňa 4.2.2019 spoločnosti Binó s.r.o. ,
ktorá ţiada o uzatvorenie zmluvy po realizácii stavby ,,11494 – Horná Ves – Dolné Zábrodie:
Rek. TS 378tshorna.ves_zavada, pos. NNS a roz. NNK“.
Ţiadosť tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena, ktorú obec uzatvorí so Stredoslovenskou distribučnou, a. s., so
sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Ţilina. Predmetom zmluvy je uzatvorenie zmluvy po realizácii
stavby ,,11494 – Horná Ves – Dolné Zábrodie: Rek. TS 378tshorna.ves_zavada, pos. NNS
a roz. NNK“
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2

Pán starosta informoval OZ, ţe sa bude konať školenie pre poslancov dňa 23.02.2019.
Poslanci mali záujem sa zúčastniť.
Pani Ing. Lucia Čmiková oboznámila OZ, ţe v rámci ZRPŠ bol podaný návrh na
zorganizovanie majálesu. Jedná sa o ples v jednoduchšej forme, kde si kaţdý prinesie niečo
na občerstvenie.
V minulosti sa tento ples konal pravidelne, ale neskôr bol zrušený z dôvodu, ţe uţ nebol
záujem.
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Postupom času sa občania začali opäť zaujímať o tento ples. Ak bude dostatočný záujem
občanov, ples by bol naplánovaný na koniec mája. Pani Ing. Lucia Čmiková pozvala všetkých
prítomných poslancov ako aj starostu obce.
Pán starosta taktieţ informoval OZ, ţe koncom mája bude nové výberové konanie na post
riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Ves.
Pani Marta Bezdeková podala ústnu pripomienku, ktorá sa týkala problému s rozfúkavaním
popola zo školského kontajnera, ktorý je umiestnený na pozemku pri školskej kotolni a susedí
s ich záhradou. Popol sa usádza na úrode, čím ju znehodnocuje, taktieţ keď pracujú na
záhrade, musia tento popol dýchať. Navrhla vystavať vysokú stenu, ktorá by rozfúkavaniu
bránila.
Ďalej vzniká problém s tým, ţe občania hádţu do kontajnera odpad, ktorý tam nepatrí.
Pán starosta navrhol prerobiť kontajnery tak, aby boli zatváracie. Pán Ján Jankula upozornil,
ţe by bolo dobré, keby sa aj zamykali. Pán starosta informoval, ţe zamestnanci obce uţ
vybudovali okolo oplotenie, ktoré bude potrebné zamykať, aby tam nebol prístup
nepovolaným osobám.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje ústnu pripomienku p. Marty Bezdekovej
o riešenie situácie skladovania popola v kontajneroch pri budove školskej kotolne z dôvodu
dlhodobého znečisťovania okolia. Ako riešenie Obecné zastupiteľstvo nariaďuje riaditeľovi
ZŠ s MŠ zabezpečiť zatvárateľné a uzamykateľné kontajnery, v ktorých sa tento odpad bude
skladovať a pravidelne vyváţať.
Hlasovanie Za: 5
Neprítomní: 2
Pani Ing. Katarína Turanová informovala OZ, ţe by rada oslovila organizáciu Priatelia Zeme
– SPZ a v spolupráci s nimi by chcela zorganizovať prednášku ohľadom separácie odpadu.
Prednášku by chcela usporiadať v čase prezidentských volieb a ţiada o podporu zo strany
obecného úradu.
Taktieţ poţiadala o detailné vyčíslenie poplatkov za odpady.
Pán starosta informoval pani Ing. Katarínu Turanovú, ţe organizácia Priatelia Zeme – SPZ
vykonávala v obci prednášku uţ 2 krát, ale občania o takéto informácie nemajú záujem.
Pán starosta je vďačný za akýkoľvek záujem o propagáciu ohľadom separovania a pani Ing.
Katarínu Turanovú v tejto aktivite podporí.
Pán Ján Jankula podporil myšlienku usporiadať prednášku v čase volieb. Je potrebné, aby
občania pochopili, ţe nie je na mieste sťaţovať sa na vyššie poplatky, ale aby pochopili prečo
sú tie poplatky vyššie a aká je moţnosť na ich zníţenie.
Pán starosta podotkol, ţe je potrebné, aby sa do tohoto projektu zapojila väčšia komunita.
Pani Ing. Katarína Turanová informovala, ţe má v pláne osloviť pána riaditeľa ZŠ s MŠ, pána
Mgr. Pavla Michnu, aby urobili v škole edukáciu detí ohľadom separovania. Taktieţ dá návrh,
aby s deťmi podnikli dňa 1.4.2019 kedy je Deň zeme zbieranie odpadkov po okolí.
Pani Marta Bezdeková dala návrh, aby kaţdý poslanec kontroloval občanov vo svojom
obvode. Je potrebné stretnúť sa s kaţdým občanom osobne a upozorniť ich na navýšenie ceny
za odvoz odpadu a na riešenie tejto situácie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves poveruje starostu obce, aby v spolupráci
s pracovníkmi obce pripravil poslancom zoznamy občanov, ktorí si zatiaľ neprevzali
kompostér podľa pracovných obvodov.
Hlasovanie Za: 4
Neprítomní: 3
Pán starosta ešte informoval OZ, ţe plánuje vyhlásiť brigádu na čistenie okolia od odpadkov.
K bodu 11 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45 hodín
Zapísala : Lucia Kmeťová ............................

Jozef Hrotek
starosta obce
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