ZÁPISNICA ČÍSLO 1/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, konaného dňa 7. januára 2019 o 17.00 hod. v
budove Komunitného centra Bziny, ul. Brezovecká č. 96/8.

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o nasledovnom programe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

otvorenie zasadnutia
predloženie a schválenie návrhu programu
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
kontrola plnenia uznesenia
informácie o futbale prednesené p. Júliusom Pšenákom
prerokovanie sťažností a návrhov pani Durajovej a pána Banďoša k návrhu rozpočtu
na roky 2019-2021
informácie o chybách vo vedení účtovníctva
schválenie rozpočtu obce
zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
auditorská správa riadnej účtovnej uzávierky za rok 2017
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
informácie o postupe riešenia sťažností
informácie ohľadom preventivárovi obce
ostatné informácie starostky obce
komisia na otváranie obálok k voľbe hlavného kontrolóra obce
diskusia
návrh na uznesenie
záver

•

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Miriam Mokošová,
ktorá privítala prítomných poslancov a ďalšie prítomné osoby na celkovo v poradí treťom
uznášaniaschopnom zastupiteľstve.

•

2. Pôvodný bod 6 „Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku - p. Mikula“ bol kvôli
neprítomnosti p. Mikulu presunutý do bodu Diskusia. Na návrh p. Ing. Milana Duraja bol
do programu na záver zahrnutý nový bod „Komisia na kontrolu a otváranie obálok. Za
upravený návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva hlasovali všetci poslanci.
(7/7-za)

•

3. Za zapisovateľa zápisnice bol určený Juraj Záhora, za overovateľov boli určení p.
Stanislav Málik a p. Ing. Marek Jakubjak. Hlasovanie: za: 7/7 poslancov.

•

5. Július Pšenák vo svojom návrhu uviedol približné vyčíslenie nákladov na fungovanie
futbalového klubu, a to: 800 € pre rozhodcov, 450 € doprava, 900 € futbalové lopty, 1400
€ dresy, 400 € sitá na bránu, 12 x 15 €/rok telefón, 500 € ostatné, 250 € rezerva.
Vyčlenených 3000 € pre futbalový klub sa nezvyšovalo.

Z diskusie o súčasnom vedení futbalového klubu bol vyvodený záver, že sa založí nový
športový klub, ktorý bude fungovať popri existujúcom OŠK, s čím súhlasili všetci
poslanci.
•

6. Pani starostka vo svojom monológu reagovala na pripomienky p. Durajovej a p.
Baňďoša v prípade problematiky obecného rozpočtu. Úvodom oboznámila prítomných,
že po dôslednom overení situácie existuje možno aj dodatočného schválenia a odoslania
rozpočtu obce do informačného systému ministerstva , čím sa predíde hroziacemu
rozpočtovému provizóriu. Situáciu odôvodnila najmä tým, že neboli vhodné podmienky
na včasné vytvorenie kvalitného návrhu rozpočtu. Ďalej uviedla, že meno p. Durajovej
uvedené na návrhu rozpočtu bol len formálny omyl, ktorým sa neporušil zákon a ani práva
p. Durajovej, keďže nebol s jej menom zverejnený. Ďalej vystúpila p. Durajová, ktorá
z listu predniesla svoj pohľad na vec obsahujúci, okrem iného, aj otázky na p. starostku
a poslancov, obhajovala svoj spôsob výkonu práce, keď bola zamestnaná na obecnom
úrade, odporovala sťažnostiam proti svojej neodbornosti a takisto vzniesla námietky voči
návrhu rozpočtu. K tvrdeniam pripojila aj „papierovú“ dokumentáciu. Pripojil sa aj pán
Baňdoš, ktorý opäť vyjadril pocit odbornej nekompetentnosti voči členom obecných
orgánov. V závere sa vyjadrila aj p. starostka, ktorá zhrnula situáciu, poďakovala sa za
vecnú kritiku a záujem občanov o veci verejné a navrhla im možnosť pomôcť zlepšiť
správu obce na základe ich praktických skúseností.

•

7. P. starostka informovala o 4 faktúrach, pri ktorých sa zistil nesúlad účtovania
s predchádzajúcim schváleným rozpočtom obce a potreba ich rekvalifikovania kvôli
nasledovnému auditu. Do témy sa opäť zapojila p. Durajová, ktorá obhajovala spôsob
účtovania. V dôsledku toho bola do diskusie prostredníctvom telefonického hovoru
zapojená účtovníčka podieľajúca sa na tvorbe návrhu rozpočtu, ktorá argumentovala
o chybách v účtovaní. V závere tohto bodu sa určilo, že ďalší postup sa uskutoční po
dôslednejšom preverení veci a po osobnom stretnutí.

•

8. Na podnet p. Baňďoša sa navrhla a schválila oprava formálnej chyby návrhu rozpočtu
v položke 6100 – Rozvoj bývania: „Nakladanie s odpadovými vodami spolu:“ sa opravilo
na „Stavebný úrad:“
Rozpočet bol schválený všetkými poslancami t.j. za: 7/7.

•

9. V prípade odmien poslancov sa po ich diskusii navrhlo, že odmena poslancov za každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v sume 20 €. Odmena členov obecnej rady bola
navrhnutá v sume 10 € za zasadnutie obecnej rady. Navrhnutá bola aj špeciálna odmena
pre zástupcu starostu Ing. Mareka Jakubjaka vo výške 100 € za kalendárny rok.

•

10.P. starostka prečítala prítomným správu riadnej účtovnej uzávierky za rok 2017, ktorej
hlavnou myšlienkou bola prezentácia odbornosti a dôveryhodnosti osoby, ktorá
vypracovala spomenutú správu so záverom, že rok 2017 bol v rámci účtovania uzavretý
transparentne. Účtovná uzávierka je dostupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade. P.
Durajová navrhla opravu formálnych náležitostí podľa zákona, t.j. súlad zverejneného
dátumu na obecnej tabuli s dokumentáciou na webovej stránke, s dátumom 28.12.2018
a opravu slov na „poslanci navrhujú“, „starosta realizuje“. Obecné orgány vyjadrili
s opravou súhlas.

•

11. Plán riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva bol dohodnutý vždy na druhý piatok
každého druhého mesiaca v roku s možnosťou presunu na ďalší deň v prípade, ak
zasadnutie pripadne na sviatok. Mimoriadne zasadnutia boli dohodnuté takisto na piatok.
Ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva je určené na 15.02.2019.

•

12. Poslanec J.Z., ktorý bol na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva
poverený o. i. aj správou sťažností, uviedol výsledok prešetrenia dvoch sťažností
smerujúcich voči rovnakej veci, označených ako SP 104/2018 -207 a SP 104 2018-208
a predložil návrhy, ktoré boli orgánmi obce neformálne schválené na odoslanie ich
adresátom. Týmto postupom sa na bližšie neurčitý čas predmetné sťažnosti označili ako
vybavené.

•

13. Ďalším bodom, ktorým sa zaoberalo zastupiteľstvo bola otázka obecného preventivára
požiarnej ochrany, za ktorého bol na návrh Ing. Mareka Jakubjaka určený pán Peter Sršeň
(technik požiarnej ochrany a preventivár obce) s odmenou 30 €/ mesiac.

•

14. V rámci ostatných informácií sa p. starostka vyjadrila o detailoch ilegálneho výrubu
dreva v katastri obce. Uviedla, že podľa jej informácií, za väčšinou z vykonaného výrubu
stojí objednávateľ, ktorým je pozemkové spoločenstvo Hutírová, Bziny, s tým, že ďalšie
okolnosti ešte nie sú celkom známe s tým, že na prípade prebieha vyšetrovanie.
- Ďalej sa p. starostka zmienila aj o nájomnej zmluve medzi obecným pozemkovým
spoločenstvom a obcou Bziny, ktorej účinnosť je datovaná na obdobie 99 rokov
a predmetom nájmu je pozemok pri čističke odpadových vôd, na ktorom sa má
vybudovať prístavba hasičskej zbrojnice a priestoru s mnohostranným využitím.
Uviedla, že ročné nájomné je v zmluve určené na 55,20 €. Prenájom pozemku bol
prezentovaný ako jediné vhodné riešenie, pretože požadovaný pozemok vlastní
veľké množstvo spoluvlastníkov. Poslanci ju jednohlasne schválili na zápis katastra.
- Ďalšou otázkou bolo sporné vlastníctvo odhŕňacej radlice na sneh. Vlastníctvo k nej
si pripisuje Pán Beňuš, pričom sa nakoniec z viacerých zdrojov uviedlo, že radlica
by mala byť obecným majetkom. Ďalší postup v tejto otázke už nebol rozoberaný.
Poslednou informácie od p. starostky sa týkali pripravovaných plesov v obecnom
Komunitnom centre (ďalej len „KCB“. Predaj lístkov začne od 14.1.2019.
Prednostne
zvýhodňovaní
budú
obyvatelia
obce.
•

•

15. Na podnet p. Ing. Duraja bola navrhnutá komisia na nasledujúcu voľbu hlavného
kontrolóra obce, ktorá sa bude zaoberať otváraním obálok. Navrhnutí: Petra Fejová, Ing.
Milan Duraj, Stanislav Málik, boli jednohlasne schválení všetkými poslancami. (7/7)
16. Diskusia:
- téma množstva akcií v KCB, ktorú navrhol prítomný Filip Danko, keďže hluk, ktorý
sa šíri z KCB bol predmetom ich sťažností. Diskusia na túto tému sa uzavrela s tým,
že poslanci už odsúhlasili podmienky využívania KCB a až v prípade neúčinnosti
ustanovených podmienok využívania KCB, sa orgány obce budú opätovne zaoberať
prípadným narušením poriadku.
- téma: vlaková zastávka a jej okolie ako predmet potenciálneho zásahu v budúcnosti
(navrhnuté poslancom Jurajom Záhorom)

-

téma: audit tribúny (p. Banďoš)
téma: VZN obce – daň zo psa (doručovanie a doručovanie peňažného výmeru)
P. Petrovičová vyjadrila spokojnosť nad priebehom zasadnutia dúfajúc, že to bude v
„podobnom duchu“ pokračovať aj naďalej.

•

17. Návrh na uznesenie prečítal zapisovateľ Juraj Záhora. Poslanci ho opravili a
jednohlasne schválili. (7/7- za)

•

Program Obecného zastupiteľstva Bziny dňa 7.1.2019 bol prerokovaný. Starostka obce
PhDr. Miriam Mokošová poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva tak
bolo ukončené.

V Bzinách, dňa 07.01.2019

_______________________

PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

Zapísal: Mgr. Juraj Záhora: _____________________

Overovatelia:
Ing. Marek Jakubjak:___________________________

Stanislav Málik:___________________________

Príloha: unesenie č. 1/2019

