Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Slatine nad Bebravou zo dňa 13.10.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny /viď príloha č. 1.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia a voľby návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prejednanie žiadosti.
Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2020/2021.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Bod č. 1
Starostka obce o 17.00 hod. otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala prítomných.
Skonštatovala, že poslanec Miloš Adamec chýba z dôvodu PN-ky. Ostatní štyria poslanci boli prítomní a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine nad Bebravou je uznášaniaschopné. Starostka predložila
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program bol jednohlasne schválený. Do návrhovej
komisie boli zvolení: Predseda – Mgr. Peter Petrek a členovia: Ivan Kolárik a Marta Doktorová.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určila starostka obce Bc. Zuzanu Filínovú, za overovateľov zápisnice: Jozef Bučko
a Marta Doktorová.
Bod č. 3
Starostka informovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostala nám nedoriešená brigáda na výmenu
oplotenia na cintoríne a porucha vody na zdravotnom stredisku, k čomu sa bližšie vyjadrí v bode Rôzne.
Bod č. 4
Starostka postupne predniesla na prerokovanie žiadosti:
Žiadosť od ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou o dofinancovanie originálnych kompetencií na rok 2021 /viď
príloha č. 2. Žiadajú nás o dofinancovanie v čiastke 6 046 €. Teraz im posielame mesačne 7 916 €. I.
Kolárik navrhol túto žiadosť prerokovať až na budúcom zasadnutí s tým, že pani riaditeľka doloží čerpanie
rozpočtu k 30. septembru 2021. J. Bučko bol za schválenie tejto žiadosti na tomto zasadnutí, lebo verí, že
pani riaditeľka doloží všetky potrebné dokumenty. Ostatní poslanci sa pripojili k I. Kolárikovi, takže táto
žiadosť sa prerokuje na najbližšom zasadnutí.
Ďalšie žiadosti sú od poslanca Ivana Kolárika na odkúpenie obecných pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Jedna sa o pozemky EKN č. 830/5 v približnej výmere 21 m2 /viď príloha č. 3 a EKN
826/6 v približnej výmere 68 m2 /viď príloha č. 4. Žiadosť o predaj pozemku EKN č. 830/5 bola zamietnutá
a to z dôvodu, že obec nemá záujem predať tento pozemok. Poslanci sa zaoberali už len pozemkom E 826/6.
Jedná sa o časť pozemku medzi s.č. 23 a 25. Je to vstup na pozemok. Keďže sa jedná o predaj pozemku
poslancovi OcZ, J. Bučko žiada do budúceho zasadnutia doložiť od právnika vyjadrenie, že môžeme takýto
pozemok predať poslancovi, keďže v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí to nie je jasne napísané. Hl.
kontrolórka napíše e-mail právnikovi a potom oznámi poslancom ako sa vyjadril. Starostka odporučila I.
Kolárikovi, aby si dal aj on vypracovať od právnika toto vyjadrenie. I. Kolárik poprosil starostku, aby dala
hlasovať za zámer predaja aj keď nemá kompletné dokumenty, aby vedel či sa mu oplatí investovať FP na
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vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu. Hlasovanie za zámer predaja-odkúpenie časti
pozemkov, parcela EKN 826/6 s tým, že za tento zámer sa musí znovu hlasovať keď žiadateľ predloží
geometrický plán a znalecký posudok.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci
X

Hlasovali ZA

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

X
X
X
X

Bod č. 5
Starostka predložila poslancom na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za šk. rok 2020/2021 /viď príloha č. 5. Sú tam uvedené všetky informácie o rade školy,
počte zamestnancov, vyhodnotenia súťaží, aktivity a prezentácie na verejnosti a podobne. Následne dala
hlasovať za predloženú správu.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci
X

Hlasovali ZA

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

X
X
X
X

Bod č. 6
Starostka otvorila bod Rôzne.
Prečítala žiadosť od firmy OPG, s.r.o., Třtinová 260/1, 196 00 Praha-Čakovice, IČO: 07814909,
v zastúpení: Mgr. Michal Lehotský, ktorá má záujem o nájom priestorov na zdravotnom stredisku, kde chce
prevádzkovať verejnú lekáreň a nevadí im, že MUDr. Kruták zrušil ambulanciu /viď príloha č. 6. Starostka
vysvetlila, že teraz musíme len zahlasovať za zámer prenajatia týchto nebytových priestorov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, kde určíme sumu nájmu. Navrhla sumu nájmu 250 € + energie. Až na budúcom
zasadnutí môžeme schváliť nájom týchto priestorov.
Hlasovanie za zámer prenajať časť nehnuteľnosti v majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo
výmere 115,60 m2 za výšku nájmu 250 € (v nájme nie sú započítané ceny spotrebovaných energií).
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci
X

Hlasovali ZA

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

X
X
X
X

Starostka predniesla návrh na schválenie týkajúci sa finančných poukážok občanom, ktorí v tomto roku
dovŕšia vek 70 rokov a viac v čiastke 10 € na občana s tým, že si ich môžu uplatniť ako po minulé roky
v predajniach v našej obci. Jedná sa o 66 občanov. S týmto návrhom všetci súhlasili.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
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Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

X
X
X
X
X

Starostka podala tieto informácie:
- Zdravotné karty pacientov po MUDr. Krutákovi preberá MUDr. Chocholatá v BN.
- Oplotenie na cintoríne je vymenené. Vymenila ho firma Dávid Jamriška za sumu prác 898 €.
- Únik vody na zdravotnom stredisku je vyriešený. J. Bučko informoval prítomných, že poškodená vetva
bola odpojená, zablendovaná a bytovka sa napojila na vodovodné potrubie z kotolne ZS čím obišla
miesto poruchy. Odstavením sa ušetrili náklady obce, ktoré by sa museli použiť na opravu poruchy.
Obyvatelia bytovky sa zaviazali, že do doby vytvorenia svojho vlastného prívodu vody preberú všetky
náklady za úhradu vody pre bytovku aj ZS.
- Ukončilo sa výberové konanie na projekt „Modernizácia sociálnych zariadení v budove so s.č. 124“.
Vyhrala to firma Jána Vetra a s prácami začnú koncom októbra.
- Plánovali sme urobiť uvítanie detí. Budeme uvítavať 10 detí. Poslanci sa nakoniec vyjadrili, že ho
odložíme na jar kvôli opatreniam so šírením vírusu COVID-19.
- Rada by opäť poprosila o súčinnosť pri rozdávaní mikulášskych balíčkov dobrovoľných hasičov. J.
Bučko sľúbil, že to zabezpečí.
Bod č. 7
Starostka otvorila diskusiu.
P. Petrek: Poslanec Adamec ho poprosil, aby odkázal, že pri potoku na „Novej ulici“ sa začína hromadiť
záhradný odpad.
Starostka: Ak vedia, kto to tam vyváža, nech jej to oznámia, aby to mohla doriešiť.
P.Petrek: Bolo by vhodné vymeniť osvetlenie na cintoríne.
Nakoniec zvážili alternatívu led-kového osvetlenia.
Bod č. 8
Pani starostka poprosila predsedu návrhovej komisie Mgr. Petreka, aby prečítal návrh na uznesenie /viď
príloha č. 7. Následne dala za predmetný návrh hlasovať.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci
X

Hlasovali ZA

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

X
X
X
X

Bod č. 9
Na záver starostka obce Bc. Alena Vranková poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Slatine nad Bebravou bolo ukončené o 19.00 hod.
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Prezenčná listina
Žiadosť od ZŠ s MŠ o dofinancovanie originálnych kompetencií na rok 2021
Žiadosť od Ivana Kolárika na odkúpenie časti parcely EKN 830/5
Žiadosť od Ivana Kolárika na odkúpenie časti parcely EKN 826/6
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2020/2021
Príloha č. 6: Žiadosť od firmy OPG, s.r.o na prenájom časti priestorov na verejnú lekáreň
Príloha č. 7: Uznesenia zo zasadnutia OcZ
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Zapísala :

Bc. Zuzana Filínová

Overovatelia: Jozef Bučko
Marta Doktorová

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