Zápisnica z 15. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 24. februára 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov, neprítomní – ospravedlnení Ivan Tóth, Anton
Toma, Ján Kundlák (príloha č. 1)
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu 15. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
4. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016.
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol v roku 2016.
6. Plány činnosti komisií pri OZ na rok 2017.
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 upravujúce nájom nájomných bytov v obci Veľké
Uherce.
8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 01/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a ručenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
9. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území Obce Veľké Uherce.
10. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
11. Interpelácia poslancov OZ.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení.
14. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nechcel. Takže
dala hlasovať, aby OZ zasadalo podľa tohto programu. Všetci hlasovali za, nikto nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal. Skonštatovala, že program rokovania bol schválený 6
poslancami.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla Máriu Gálisovú. Za overovateľov zápisnice pani Mgr. Danielu Javůrkovú a pána
Štefana Vlčku . Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh, tak
dala hlasovať. Všetci poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Skonštatovala, že zapisovateľom bude Mária Gálisová a overovatelia budú pani Mgr. Daniela
Javůrková a pán Štefan Vlčko. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Júliusa
Kmeťa a za členov pána Antona Plandoru a pána Antona Laca. Spýtala sa poslancov, či má
niekto iný návrh. Nikto nemal, tak dala hlasovať o tomto návrhu. Všetci poslanci hlasovali za,
nikto nebol proti a nikto sa hlasovania nezdržal. Starostka skonštatovala, že návrhová komisia
bude pracovať v zložení: predseda pán Kmeť a členovia p. Plandora a p. Laco.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení z 14. plánovaného zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala Ing. Totha, aby predniesol správu o plnení uznesenia z 14. plánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva, nakoľko Ing. Juríková sa ospravedlnila.
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Ing. Toth predniesol správu o plnení uznesenia. (príloha č. 2). Starostka poďakovala za
predloženie správy, spýtala sa či má niekto pripomienky ku tejto správe. Nikto nemal.
Skonštatovala, že táto správa pôjde do uznesenie ako OZ berie na vedomie.
4. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016. (príloha č. 3)
Starostka skonštatovala, že tento materiál poslanci obdŕžali a ona sa spýtala, či sa chce
niekto z poslancov k tomu niečo spýtať. Nikto nechcel. Starostka sa znovu spýtala, či má niekto
ešte niečo k tomu? Pán Vlčko sa spýtal, v akom štádiu je naša pohľadávka voči Prima Banke.
Starostka konštatovala, že je to stále v riešení. Ďalej skonštatovala, že tento bod pôjde do
uznesenia ako OZ berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za rok 2016.
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol v roku 2016 (príloha č. 4)
Starostka skonštatovala, že aj tento materiál poslanci obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať. Potom túto správu prečítala, nakoľko Ing. Juríková nebola prítomná. Potom sa
starostka spýtala poslancov, či majú k tomuto bodu nejaké pripomienky, nikto nemal, a tak
skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia, že OZ berie na vedomie správu o činnosti HK.
6. Plány činnosti komisií pri OZ na rok 2017 (príloha č. 5)
Starostka skonštatovala, že plány činnosti predložila kultúrna komisia a komisia
výstavby a životného prostredia. Ostatné komisie prednesú svoje plány činnosti na ďalšom
zasadnutí OZ. Skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenie ako OZ berie na vedomie
plány činnosti na rok 2017.
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 upravujúce nájom nájomných bytov v obci
Veľké Uherce. (príloha č. 6)
Starostka skonštatovala, že aj tento materiál obdŕžali poslanci a mohli si ho preštudovať,
na vysvetlenie povedala, že je nutné doplniť do VZN č. 2/2015 klauzulu, že počas nájmu sú
nájomcovia povinní umožniť vstup do bytom kontrolným orgánom. V zmluvách to je
zakomponované. Spýtala sa, či má niekto k tomu otázky. Nikto nemal, tak skonštatovala, že
tento bod pôjde do uznesenie ako OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015..
8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 01/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a ručenie podmienok úhrady v školskej
jedálni. (príloha č. 7)
Starostka povedala, že aj tento materiál poslanci obdŕžali k nahliadnutiu. Ide o úpravu
ceny stravnej jednotky v školskej jedálni. Nikto z poslancov k tomu nemal námietky ani
pripomienky, tak skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenie ako OZ schvaľuje Dodatok
č.2 k VZN č. 01/2008.
9. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území Obce Veľké Uherce. (príloha č. 8)
Starostka povedala, že aj tento materiál poslanci obdŕžali k nahliadnutiu ide o úpravu
výšky dotácie na žiaka v SZUŠ, Materskej škole a Školskej družine. Nikto z poslancov k tomu
nemal námietky ani pripomienky, tak skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako OZ
schvaľuje Dodatok č.7 k VZN č. 1/2009.
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10. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
Na Obecný úrad prišla žiadosť od p. Bibiány Podolínskej o odkúpenie 6 m2 obecného
pozemku, ktorý je pod budovou rodinného domu. Ide o dom po pani Holubekovej, ktorý chcú
dediči predať. Starostka odporučila poslancom schváliť túto žiadosť. Poslanci súhlasili
a stanovili cenu 10,-€ za 1m2 (príloha č. 9).
Ďalšia žiadosť prišla od p. Baláža – príspevok vo výške 1000,- € na podporu jeho činnosti
– reprezentácia obce v autokrose. Poslanci nemali námietky (príloha č. 10).
Kultúrna komisia predložila plán kultúrnospoločenských podujatí na rok 2017 (príloha
č. 11).
Ďalšia žiadosť prišla z Centra sociálnych služieb – príspevok na pobyt v zariadení Centra
sociálnych služieb pre p. Drevenákovú – našu občianku, ktorá nemá žiadnych priamych
príbuzných. Poslanci schválili príspevok vo výške 600,-€ ročne s mesačnou výplatou vo výške
50,-€ (príloha č. 12).
Ďalšia žiadosť (príloha č. 13) prišla od pána Korca o opravu miestnej komunikácie pred
penziónom Kardinál. Starostka k tomu predniesla návrh o oprave miestnych komunikácii na
tento rok. Ide o cestu pred Základnou školou, Materskou školou, cestu vedľa potoka smerom
na priehradu. Poslanci žiadali, aby sa najskôr obyvatelia na tejto ulici pripojili na miestnu
kanalizáciu. Starostka povedala, že obyvateľov vyzve, aby sa pripojili na kanalizáciu, aby sa
cesta nerozkopávala. Ďalšia cesta, ktorú treba opraviť je pri p. R. Strakovi a pri družstevnej
bytovke. Táto bytovka nemá prístupovú cestu. Poslanci navrhli najskôr odkúpenie súkromných
pozemkov a potom na nich robiť cestu. Dohodli sa, že do uznesenia, pôjde že OZ ukladá začať
starostke obce opravu miestnych komunikácii pred Základnou školou, pri Materskej škole
a komunikáciu Popod Dráhy.
Starostka vyzvala predsedu Motoklubu vo Veľkých Uherciach, aby informoval
poslancov o plánovanej činnosti na rok 2017 (príloha č.14). Pán Foltán predložil plán činnosti
na rok 2017. Povedal že treba opraviť príjazdovú cestu dať. Ďalej žiadal, aby obec
zrekonštruovala budovy, pretože sú v dezolátnom stave. Žiadal vývoz kontajnera. Sťažoval sa
na nájomcu, že neplatí elektrickú energiu. Pán Vlčko žiadal separovať odpad, uzamknúť areál,
aby tam nebol voľný vstup. Starostka navrhla, aby sa zišli na spoločnom rokovaní aj
s nájomcom a dali tieto veci do poriadku. Treba tam riešiť prebytok vody, ktorá spôsobuje
znehodnocovanie budov. Pán Vlčko upozornil, že treba uzatvoriť rozvodné skrine a treba
uzatvoriť okná na budove, pretože sú nezaistené. Pán Kmeť žiadal upratať celý areál, pretože
je tam neporiadok.
11. Interpelácia poslancov OZ.
Pani Javůrková sa poďakovala za výmenu okien na školskej družine. Starostka prisľúbila
výmenu vykurovacích kotlov a podlahy v šatni. Ďalej pani Javůrková upozornila, že na Poždole
je neporiadok, ale nerobia ho chatári ale vozia ho tam obyvatelia Uheriec a Kolačna. Všetci sa
zhodli, že toto je dlhodobý problém.
Pán Vlčko skonštatoval, že pokiaľ budú kontajnery tam kde sú, nikdy nebude poriadok.
Treba nájsť iné miesto na umiestnenie kontajnerov.
Pán Vlčko navrhol prehodnotiť separovaný zber, niektorí občania odpad neseparujú. A tí,
ktorí triedia, doplácajú na tých čo netriedia. Starostka povedala, že s triedeným odpadom prešli
na obec neskutočné povinnosti, a preto uvažuje nad prijatím pracovníka, ktorý by mal tieto veci
na starosti.
Pán Kmeť sa spýtal ako stojíme s výrubom stromov. Ing. Toth odpovedal, že všetky budú
vypílené.
Pán Kmeť sa spýtal, či všetky zábezpeky na byty sú zaplatené. Starostka odpovedala, že
okrem jednej platby, ktorá má prísť, je všetko splatené.
Pán Vlčko upozornil na skládku, ktorá sa začína tvoriť pri kompostovisku na bývalom
šrotovisku a treba tam opraviť plot, pretože je poškodený.
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12. Diskusia.
Pani Kováčová sa spýtala, či by sa nedalo vymeniť pri nich vodovodné potrubie ešte pred
asfaltovaním, pretože pri oprave poruchy na vodovodnom potrubí sa zistilo, že potrubie je úplne
hrdzavé a rozpadá sa pod rukami. Upozornila, že napriek odstráneniu poruchy pán Svrček má
stále nízky tlak vody. To znamená, že stále je niekde ešte porucha. Ďalej upozornila, že pán
Svrček má opäť 30 cm vody v pivnici. To znamená, že drenáž je nefunkčná. Sú už jeden a pol
roka na vode. Ďalej sa pýtala, či sa nedá niečo robiť s číslami domov. Pretože oni bývajú
v dvojdome a majú jedno číslo domu a stávajú sa im nepríjemné situácie ako s políciou tak aj
so záchrannou službou. Ing. Toth odpovedal, že by sa musela prečíslovať celá dedina. Ďalej sa
pýtala, či ešte budú pokračovať práce na cintoríne, pretože sa nemôže dostať k hrobu. Starostka
odpovedala, že práce nie sú ukončené, boli mrazy a teraz prší. Starostka odpovedala, že znovu
bude písať na vodárne vyvolá jednanie a bude sa snažiť túto situáciu riešiť.
Pán Herbrik sa tiež sťažoval na nízky tlak vody u seba pod priehradou. Ďalej žiadal, aby
bol väčší kontajner na plasty umiestnený pri Jednote.
Pán Vlčko upozornil, že v dedine je niekde veľká porucha, pretože od vlani od leta nie je
prepad vody a tlak vody v dedine je slabý a stále kolíše.
13. Schválenie uznesení.
Starostka vyzvala pána Kmeťa , aby predniesol návrh jednotlivých uznesení (príloha
č. 15). Pán Kmeť prečítal jednotlivé uznesenia a starostka sa znovu pri každom spýtala, či chce
niekto niečo doplniť. Nikto žiadne uznesenie nechcel doplniť. Za každé uznesenie hlasovali
poslanci osobitne.
Uznesenie č. 19/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 20/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 21/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 22/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 23/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 24/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 25/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za
Uznesenie č. 26/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 27/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 28/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 29/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č.30/2017 Starostka dala hlasovať. 5 poslancov hlasovalo za a p. Javůrková sa
zdržala hlasovania.
Uznesenie č. 31/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
12. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť a popriala príjemný zvyšok
večera.
Ing. Alena Chalupová, starostka obce

.................................

Zapísala Mária Gálisová vo Veľkých Uherciach 28. februára 2017

.................................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Daniela Javůrková
Štefan Vlčko

.................................................
...................................................
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