Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Ves
konaného dňa 15. 4. 2019 o 16:30 hodín
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Prítomní:

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

hlavná kontrolórka obce – p. Ing. Lucia Vidiečanová
riaditeľ ZŠ s MŠ – Mgr. Pavol Michna

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 6. OZ bolo uznášania schopné.
OZ obce Horná Ves po prerokovaní programu zasadnutia neschválilo program v pôvodnom
znení.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje program zasadnutia v nasledovnom znení:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 21.2.2019 do
15.4.2019
5. Správa z kontroly faktúr za r. 2018 v ZŠ s MŠ Horná Ves
6. Správa z kontroly príjmových a výdavkových pokladničných dokladov obce
Horná Ves za II. polrok 2018
7. Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania sťaţností a petícií
prijatých v r. 2018 obcou Horná Ves
8. Schválenie zásad vybavovania sťaţností
9. Schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena
10. Vyhlásenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Ves
11. . Schválenie VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie
Zapisovateľka:
p. Lucia Kmeťová
Návrhová komisia: p. Marta Bezdeková, p. Jolana Radošinská,
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonala HK obce Ing. Lucia Vidiečanová.
K uzneseniu č.15/2019 - OZ obce Horná Ves schvaľuje vypracovanie Projektu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a podanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice.
Starosta obce informoval,, ţe projektová dokumentácia je vypracovaná. K projektovej
dokumentácií je potrebné však doloţiť aj statický posudok, ktorý ešte vypracovaný nebol, tým
sa zvýšia aj celkové náklady na rekonštrukciu.
K uzneseniu č. 16/2019 - 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
b) podanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Horná Ves
Starosta informoval, ţe po zistení podrobností sa upustilo od vykurovania peletami, pretoţe
cena peliet sa neustále dvíha a do budúcna sa bude rovnať cene plynu. V školskej kotolni
bude v lete vykonaná rekonštrukcia.
K uzneseniu č. 18/2019 - 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.
Pán starosta sa rozprával so školníkom a dospeli k záveru, ţe najlepším riešením je
vybudovanie zásteny. Ešte budú túto situáciu riešiť spoločne starosta, riaditeľ a školníkom.
Všetky ostatné uznesenia boli splnené alebo mali len 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 o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 21.2.2019
do 15.4.2019
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 21.2.2019 do 15.4.2019.
Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce
Horná Ves za obdobie od 21.2.2019 do 15.4.2019.
K bodu 5 - Správa z kontroly faktúr za r. 2018 v ZŠ s MŠ Horná Ves
Z kontroly dodrţiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonala HK obce
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Ing. Lucia Vidiečanová kontrolu prijatých a odoslaných faktúr v rozpočtovej organizácií ZŠ
s MŠ Horná Ves za rok 2018.
Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly faktúr za r. 2018 v ZŠ
s MŠ Horná Ves.
K bodu 6 – Správa z kontroly príjmových a výdavkových pokladničných dokladov obce
Horná Ves za II. polrok 2018
Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, schváleného
dňa 28.01.2019 uznesením č. 5/2019. Kontrolu vykonala HK obce Ing. Lucia Vidiečanová
Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu z kontroly príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov obce Horná Ves za II. polrok 2018.
K bodu 7 – Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií
prijatých v r. 2018 obcou Horná Ves
Z kontroly dodrţiavania zákona č. 9/2018 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov
a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vykonala HK obce
Ing. Lucia Vidiečanová kontrolu vybavovania a prešetrovania sťaţností a petícií prijatých v r.
2018 obcou Horná Ves.
Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
OZ obce Horná Ves berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vybavovania a
prešetrovania sťaţností a petícií prijatých v r. 2018 obcou Horná Ves.
K bodu 8 - Schválenie zásad vybavovania sťažností
V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov obec Horná
Ves vydáva Zásady vybavovania sťažností.
Zásady vybavovania sťaţností vydané ako vnútorný predpis obce upravujú postup pri
podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťaţností fyzických osôb alebo právnických
osôb doručených obci Horná Ves.
OZ obce Horná Ves schvaľuje Zásady vybavovania sťaţností.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 9- Schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemku v katastrálnom území Horná Ves obce Horná Ves, vedenom na LV číslo
1406 ako parcela registra ,,C“ č. 630/11, druh pozemku orná pôda o výmere 258 m2 ako
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vecné právo umiestnenia zariadení existujúceho verejného vodovodu z rúr HDPE PE 100/PN
10, DN 100 mm na časti tohto súkromného pozemku.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemkoch v katastrálnom území Horná Ves obce Horná Ves, vedených na LV
číslo 1 ako KNC parc. č. 625/60, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1910
m2 , KNC parc. č. 625/65 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1223 m2 KNC
parc. č. 590/17, druh pozemku orná pôda o výmere 83 m2 a pozemku vedeného na LV číslo
921 ako KNC parc. č. 625/39, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2
ako vecné právo umiestnenia zariadení existujúceho verejného vodovodu z rúr HDPE PE
100/PN 10, DN 100 mm na časti obecných pozemkov.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 10 - Vyhlásenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Horná
Ves
Obec Horná Ves ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Horná Ves v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Horná Ves.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves vyhlasuje Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
ZŠ s MŠ Horná Ves na funkčné obdobie 2019 – 2024.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 11 - Schválenie VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom
HK obce oboznámila so zmenami, ktoré boli vykonané v novelizovanom VZN. Na zberný
dvor obce je moţné, podľa nového VZN, odovzdať aj pouţité pneumatiky.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Ves bez pripomienok.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1
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K bodu 12 – Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves berie na vedomie informáciu starostu obce o zmene
organizačnej schémy a to zmenu pracovného úväzku v opatrovateľskej sluţbe a prijatie
uchádzačov o zamestnanie z úradu práce na úsek údrţby.
Pán starosta informoval OZ, ţe sa začne s výstavbou bytovky, taktieţ sa bude budovať cesta,
chodník a verejné osvetlenie pri škole. Z tohto dôvodu sa parkovisko pre autá dočasne
presunie pred bytovku. Cesta od školy ku škôlke bude dočasne uzatvorená z dôvodu
bezpečnosti. Ďalej je v pláne vybudovanie parkoviska medzi telocvičňou a jedálňou a taktieţ
vybudovanie vchodových dverí. Parkovisko bude slúţiť pre zamestnancov školy a pre ľudí,
ktorí budú mať v škole akciu.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje vybudovanie odstavnej plochy a nových
vchodových dverí v areáli ZŠ s MŠ Horná Ves v priestoroch medzi školskou jedálňou
a telocvičňou.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1

Pán starosta informoval, ţe Ministerstvo ţivotného prostredia vyhlásilo výzvu na zníţenie
energetickej náročnosti verejných budov. Obec má vypracovaný projekt na Kultúrny dom
v sume 264 275,05 €. Táto výzva je však pripravená na projekty do výšky 200 000,00 €.
Kvôli tomuto sa musel rozpočet skresať. Ţiadosť aj s rozpočtom bola uţ zaslaná, rozpočet bol
upravený len na tieto poloţky: zateplenie kultúrneho domu, výmera otvorov (okná, dvere,
hasičské dvere) a výmena hromozvodu.
Pán starosta ďalej oboznámil OZ, ţe na obecný úrad bolo podané anonymné oznámenie, ktoré
sa týkalo skládky odpadu v Pacove, na ihrisku a mosta v časti obce „Závada“. Na základe
oznámenia prišla kontrola z Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky. Spoločne
so starostom situáciu riešili. Skládka z Pacova sa zlikviduje a na ihrisku sa bude tento odpad
triediť na konáre a ostatný bio odpad. Občania môţu tento odpad vyváţať od kaţdú stredu od
14:00 do 17:00.
Pani Janka Valterová navrhla oplotiť ihrisko aj z bočnej strany.
Ohľadom mosta starosta informoval, ţe má v pláne vybudovať nový most, ale najskôr je
potrebné dokončiť práce ohľadom bytovky.
Ďalej pán starosta oboznámil OZ, ţe je nanovo vybudovaný chodník pri pánovi Jurajovi
Poliakovi, Jaroslavovi Tomovi a Jánovi Jankulovi. Občania dostali od obce materiál a urobili
si ho svojpomocne. Starosta chce ešte urobiť ten najhorší kúsok a do budúcna má v pláne
dokončiť celý chodník.
Pán riaditeľ ZŠ s MŠ informoval OZ, ţe prebehol zápis do prvého ročníka. Bolo prijatých 14
detí. Oboznámil, ţe v školskom roku 2019/2020 plánuje opäť otvoriť v škôlke 4 triedy. Ďalej
informoval, ţe cez leto je naplánovaná rekonštrukcia kotolne.
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Pán starosta ešte oboznámil OZ, ţe pani Gabriela Belisová dala návrh na brigádu, ktorá bude
zameraná na čistenie okolia od odpadkov. Obec sa spojí so školou a s rodičmi detí, aby
spoločne dohodli termín brigády. Pre deti budú nachystané odmeny.
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves
a) zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Horná Ves
b) menuje nasledovných členov DHZO:
1. Štefan Jamriška – do funkcie veliteľa DHZO, vodič, strojník
2. Igor Oršula – zástupca veliteľa, vodič, strojník
3. Mikuláš Korec – zástupca veliteľa, vodič, strojník
4. Peter Brida – zástupca veliteľa, vodič, strojník
5. Zuzana Tomášová – strojník
6. Radka Chlupová – predseda DHZ a člen DHZO
7. Nikola Pavlová – člen DHZO
8. Tomáš Škarba – člen DHZO
9. Marian Chlup – člen DHZO
10. Pavel Jamriška – člen DHZO
11. Michal Grgula – člen DHZO
12. Peter Dudadík – člen DHZO
13. Vladimír Belis – člen DHZO
14. Roman Poliak ml. – člen DHZO
15. Lukáš Dzina – člen DHZO
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1
Obecné zastupiteľstvo obce Horná Ves schvaľuje ročnú odmenu za činnosť v jednotke DHZ
obce Horná Ves p. Štefanovi Jamriškovi ako veliteľovi DHZ vo výške 300 eur.
Hlasovanie Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 13 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 hodín
Zapísala : Lucia Kmeťová ............................

Jozef Hrotek
starosta obce
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