Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko
zo dňa 17. 8. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Bod programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ovčiarsko (ďalej len „OZ“) v súlade s
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
o 17:30 otvorila starostka obce Ovčiarsko Darina Ninisová. Privítala poslancov OZ a
konštatovala, že OZ je uznášania schopné, pritomní sú šiesti poslanci, poslankyňa Monika
Habáňová sa z pracovných dôvodov ospravedlnila a príde neskôr. Rokovanie OZ viedla
starostka obce.

Bod programu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určil za zapisovateľa poslanca
Ľuboša Tótha a za overovateľov poslancov Adrianu Hirjakovú a Ľuboša Hofericu.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko berie na vedomie určenie
zapisovateľa poslanca Ľuboša Tótha a overovateľov zápisnice poslankyňu Adrianu Hirjakovú
a poslanca Ľuboša Hofericu.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth
Hlasovali za (menovite):

2 poslanci – Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

3 poslanci - Jozef Hasko, Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth

Zdržali sa (menovite):

1 poslanec - Juraj Čillík

Starostka konštatovala, že návrh uznesenia nebol prijatý a na žiadosť poslancov sa išla
telefonicky informovať, ako v takomto prípade postupovať ďalej. Následne poslancov
informovala, že táto skutočnosť nie je rozhodujúca pre konanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
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Bod programu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie starostka navrhla poslancov Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko volí do Návrhovej komisie poslancov
Jozefa Haska a Ervína Schmiegera.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu uznesenia.

Bod programu č. 4 – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka informovala poslancov, že program zasadnutia bol zaslaný e-mailom a vyzvala
poslancov na predloženie návrhov poslancov na úpravu programu rokovania.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal starostku o informáciu, prečo nedostal pozvánku na
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa práve koná. Starostka sa ospravedlnila
a odpovedala, že išlo o neúmyselný omyl.
Poslanci sa následne informovali z akého dôvodu nie sú na zasadnutí k dispozícii vytlačené
materiály, ktoré majú byť prerokované. Starostka odpovedala, že v rámci šetrenia sú materiály
zaslané mailom a požiadala ekonómku obce Ivanu Knappovú aby vytlačila čerpanie rozpočtu
a návrh na úpravu rozpočtu len pre poslanca Ervína Schmiegera, ktorý nedostal pozvánku emailom.
Následne niektorí poslanci požiadali o doručovanie pozvániek a materiálov k zasadnutiu
obecného zastupiteľstva v písomnej forme.
Poslanec Jozef Hasko požiadal starostku o vysvetlenie, prečo starostka zvoláva zasadnutia
obecného zastupiteľstva v termínoch odlišných od schváleného programu zasadnutí na rok
2016. Starostka odpovedala, že zasadnutia zvoláva v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Poslanec Ľuboš Hoferica sa pýtal na riešenie údržby a čistenia miestnych komunikácií
v súvislosti s výstavbou diaľnice. Starostka odpovedala, že toto zasadnutie je zvolané
s účelom schválenia úprav rozpočtu obce a na ďalšie body bude pripravená v termíne
nasledujúceho zasadnutia, ktoré plánuje zvolať na 7. septembra 2016.
Poslanci nepredniesli žiadne návrhy na zmenu programu zasadnutia a starostka dala hlasovať
za prijatie programu zasadnutia OZ ako celku:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Skutočné plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016
Predbežné plnenie rozpočtu k 31. 7. 2016
Úprava rozpočtu č. 10/2016
Úprava rozpočtu č. 11/2016
Záver

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala prijatie návrhu programu rokovania OZ.

Bod programu č. 5 – Skutočné plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016
Po otvorení tohto bodu rokovania vyzvala starostka poslancov na prednesenie otázok.
Poslanec Ervín Schmieger sa informoval, či v obci prebiehajú právne konania a či bola vo veci
rozkopania cesty uložená pokuta. Starostka odpovedala, že v tejto veci prebieha priestupkové
konanie.
Poslanec Ľuboš Tóth požiadal o informáciu, ako prebieha žiadosť o poskytnutie nenávratného
príspevku na kamerový systém a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Starostka odpovedala,
že tieto žiadosti ešte neboli vyhodnotené, predpokladá sa, že budú vyhodnotené v septembri.
Poslanec Ľuboš Tóth požiadal o informáciu o priebehu prípravy žiadosti o nenávratný
príspevok na vypracovanie nového územného plánu obce. Starostka odpovedala, že podklady
sú stále v príprave. Poslanec Ervín Schmieger sa pýtal, či je možné to do konca roku stihnúť,
pretože ešte stále nebol návrh územného plánu zverejnený a predložený na pripomienkovanie
občanom obce. Starostka odpovedala, že príprava ešte stále prebieha a verí, že termíny budú
dodržané.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal o informáciu o výdavkoch vo výške 4.100 € na Špeciálne
služby – Viacúčelová budova. Po odpovedi ekonómky obce, že ide o výdavky na obstaranie
projektovej dokumentácie k žiadosti o nenávratný príspevok na KD, ktoré neboli obecným
zastupiteľstvo schválené. Starostka doplnila, že je všetkým prítomným známe, že bolo v tejto
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veci podané trestné oznámenie a prebieha vyšetrovanie. Na otázku poslanca Ervína
Schmiegera, či je takéto konanie normálne starostka neodpovedala.
Na následnú otázku poslanca Jozefa Haska prečo sa tieto výdavky evidujú na viacúčelovú
budovu poskytla ekonómka obce vysvetlenie, že ide o kultúrny dom, pričom starostka doplnila,
že kultúrny dom je tiež viacúčelová budova. Následne poslanci požiadali o zmenu označenia
tak, aby bolo zrejmé, že ide o kultúrny dom a nebola možná zámena s viacúčelovou budovou,
ktorá je plánovaná na obecnom ihrisku.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal o informáciu o stave a priebehu prác na stavbe prístrešku
pri dome cirkevných obradov. Starostka informovala, že stavba je dokončená a bola prevzatá
dňa 15. 7. 2016. Na pripomienku poslancov, že neboli realizované žiadne z požiadaviek na
reklamácie nekvality materiálu a prác starostka odpovedala, že podľa jej názoru tomuto
prístrešku nič nechýba. Poslanec Ľuboš Tóth sa pýtal, či už dodávateľ doručil na Obecný úrad
faktúru, pretože ju nevidel zverejnenú na obecnej stránke. Starostka odpovedala, že faktúra
ešte nebola doručená. Poslanec Ervín Schmieger informoval, že pri úpravách rozpočtu
navrhne zníženie rozpočtovaných výdavkov na tento účel na hodnotu 0 € s prísľubom, že
suma bude opätovne schválená na úhradu dodávateľovi stavby po odstránení nedostatkov
a uplatnení sankcií voči dodávateľovi, ktoré zmluva umožňuje.
Poslanci sa ďalej informovali o výdavkoch na rôznych položkách rozpočtu. Po ukončení
diskusie starostka vyzvala poslancov na schválenie uznesenia o vzatí na vedomie informácie
o plnení rozpočtu k 30. 6. 2016.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.
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Bod programu č. 8 – Úprava rozpočtu č. 11/2016
Starostka obce následne prešla k bodu č. 8 programu rokovania obecného zastupiteľstva,
pričom poslancov informovala. Po prednesení informácie, že poslancom bol doručený návrh
na rozpočtové opatrenie otvorila diskusiu.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal o informáciu k návrhu na zvýšenie výdavkov vo výške
400 € na verejné osvetlenie. Ekonómka obce podala informáciu, že náklady na doterajšie
opravy verejného osvetlenia boli vyššie ako sa predpokladalo.
Ekonómka obce následne pokračovala informáciou o potrebe navýšiť výdavky na kosenie
obce s návrhom vo výške 500 €, o doplnení návrhu zvýšenia výdavkov vo výške 5 € na
úrazové poistenie a o doplnení návrhu zvýšenia výdavkov vo výške 30 € na poplatky
v súvislosti s používaním obecného motorového vozidla.
Po otázke poslanca Ervína Schmiegera s kým je urobená zmluva na používanie obecnej
kosačky odpovedala ekonómka obce Ivana Knappová, že s Romanom Zelníkom. Po otázke
prečo na nej kosí Miloš Zelník odpovedala starostka, že ide o dohodu.
Poslankyňa Monika Habáňová prišla o 18:17
Následne predniesla starostka doplnenie návrhu na zvýšenie výdavkov pre účel obstarania na
mieru vyrobeného stola so zásuvkou pre potreby Materskej školy vo výške 250 € na základe
požiadavky školníčky Materskej školy a návrh na zvýšenie výdavkov na obstaranie nového
osvetlenia vianočného stromčeka vo výške 1.648 €.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal o informáciu, ako bude riešené pripojenie na existujúcu
elektrickú sieť v obci, z dostupných informácií nie je isté či to bude možné.
Následne poslanci požiadali o informácie o rozmeroch a aký materiál bude použitý na stôl pre
Materskú školu. Túto informáciu si následne starostka telefonicky vyžiadala od dodávateľa,
ktorý ponuku obci predložil a poslancov informovala.
Pri opakovanej diskusii o kosení plôch obce poskytla ekonómka obce Ivana Knappová
informácie o odpracovaných hodinách za každý mesiac roka 2016, pričom bolo celkovo
odpracovaných 191 hodín. Poslanci sa kriticky vyjadrovali k koseniu plôch na cintoríne
a niektorých uliciach, pričom poukázali na skutočnosť, že je potrebné sa venovať aj kontrole
vykonávania kosenia. Poslanec Ervín Schmieger predniesol úpravu návrhu na zvýšenie
výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 637 027 – Odmeny zamestnancov mimo
pracovného pomeru, FK 0560 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná z výšky
500 € na 300 €.
Poslanec Ervín Schmieger následne predniesol návrh na zníženie výdavkov Funkč. kl. 08.4.0,
ekonomická klasifikácia 717 003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy DCO vo výške
8.226 € na zníženie na 0 € vzhľadom na výhrady ku kvalite použitých materiálov a dodaných
prác. V prípade odstránenia nedostatkov bude potrebná suma opätovne schválená vo výške
potrebnej po uplatnení zmluvných sankcií v prospech obce.
Poslanec Ľuboš Tóth predniesol návrh na zníženie výdavkov Funkč. kl. 08.1.0, ekonomická
klasifikácia 717 001 – Realizácia nových stavieb OFK vo výške 5.000 € na 0 € z dôvodu, že
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obec pre tento účel nevyvíja žiadnu aktivitu a z dôvodu vyjadrenia starostky, že túto stavbu
realizovať nebude.
Poslanec Ervín Schmieger požiadal starostku o prípravu informácie na ďalšie zasadnutie
o tom, kto poskytol posudok, na základe ktorého starostka na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva tvrdila, že Materská škola nie je v havarijnom stave.

Po skončení diskusie a predložení návrhov na doplnenie a úpravu rozpočtu nasledovalo
hlasovanie k jednotlivým doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom k predloženému návrhu na
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2016:

1. Navýšenie výdavkov pre Všeobecné služby, Materská škola vo výške 250 € na
obstaranie stola so zásuvkou.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica, Monika
Habáňová
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica, Monika
Habáňová

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že návrh bol prijatý.

2. Osvetlenie vianočného stromčeka – led reťaze 100 m 828 €, napájací kábel 15 €,
celkom 1.250 €, na návrh starostky ešte doplniť ďalšie výzdoby – 1.648 € vrátane DPH
a dopravy

Hlasovanie sa nekonalo, starostka a poslanci sa dohodli na presunutí rokovania o tomto
návrhu na zasadnutie obecného zastupiteľstva v septembri 2016.

3. Návrh na úpravu zvýšenia výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 637 027 –
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, FK 0560 – Ochrana životného
prostredia inde neklasifikovaná z výšky 500 € na 300 €.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica, Monika
Habáňová
Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger,
Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica, Monika Habáňová

Hlasovali proti (menovite):

1 poslankyňa – Adriana Hirjaková

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že návrh poslanca Ervína Schmiegera bol prijatý.

4. Doplňujúci návrh na zníženie výdavkov Funkč. kl. 08.4.0, ekonomická klasifikácia
717 003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy DCO vo výške 8.226 € na zníženie
na 0 € vzhľadom na výhrady ku kvalite použitých materiálov a dodaných prác.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica, Monika
Habáňová
Hlasovali za (menovite):

5 poslancov –Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko, Ervín Schmieger,
Ľuboš Tóth, Monika Habáňová

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

2 poslanci - Adriana Hirjaková, Ľuboš Hoferica

Starostka konštatovala, že návrh poslanca Ervína Schmiegera bol prijatý.

5. Doplňujúci návrh na zníženie výdavkov Funkč. kl. 08.1.0, ekonomická klasifikácia
717 001 – Realizácia nových stavieb OFK vo výške 5.000 € na 0 € z dôvodu, že obec
pre tento účel nevyvíja žiadnu aktivitu a z dôvodu vyjadrenia starostky, že túto stavbu
realizovať nebude.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že návrh poslanca Ľuboša Tótha bol prijatý.

6. Doplňujúci návrh starostky na zvýšenie a pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Haska
na vylúčenie zvýšenia a presun finančných prostriedkov vo výške 30 € z Funkč. kl.
01.1.1 Ekon. kl. 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny v sume 30 € na
Funkč. kl. 01.1.1 Ekon. kl. 634005 – Karty, známky, poplatky a doplňujúci návrh
starostky na zvýšenie výdavkov vo výške 5 € na úrazové poistenie.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Ľuboš Hoferica

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že doplňujúci návrh starostky a pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa
Haska boli prijaté.

Po hlasovaní k doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom dala starostka hlasovať o návrhu
zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2016 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci (menovite):7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová
Hlasovali za (menovite):

7 poslancov – Adriana Hirjaková, Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko,
Ervín Schmieger, Ľuboš Tóth, Monika Habáňová

Hlasovali proti (menovite):

0 poslancov

Zdržali sa (menovite):

0 poslancov

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončila.

V Ovčiarsku dňa 17. 8. 2016

Zapísal:

Ľuboš Tóth

Overovatelia: Adriana Hirjaková
Ľuboš Hoferica
Starostka obce: Darina Ninisová

___________________
___________________
___________________
___________________

9

●

●

Zapisovateľ Obecného zastupiteľstva
Obce Ovčiarsko
Ing. Ľuboš Tóth

●

●

Naša značka:

Vybavuje/linka:

Ovčiarsko

536 /2016

Darina Ninisová

31.08.2016

Vec
Dôvody nepodpísania zápisnice zo 6. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko zo dňa 17.08.2016 a
doplnenie zápisnice

Dňa 30.08.2016 bola na Obecný úrad v Ovčiarsku doručená zapisovateľom zasadnutia
OZ Ing. Tóthom Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko
konaného dňa 17.08.2016. Uvádzam, že predmetné zasadnutie bolo nahrávané na diktafón
poslanca Schmiegera.

V úvode vysvetlenia mojich dôvodov nepodpísania zápisnice musím poukázať na to,
že zapisovateľ OZ Ing. Tóth doručil zápisnicu starostke obce až po lehote, ktorú stanovuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ovčiarsku (§ 13 ods. 3). Z tohto dôvodu som
nemohla podpísať uznesenia schválené OZ na zasadnutí dňa 17.08.2016 v lehote, ktorú
stanovuje Rokovací poriadok starostovi na podpis uznesenia (§ 9 ods. 6), pretože zápisnica
bola zapisovateľom OZ doručená oneskorene.
Uvádzam nasledovné dôvody, pre ktoré som predmetnú zápisnicu nepodpísala a tieto budú
súčasťou nepodpísanej zápisnice:
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
V tomto bode zapisovateľ opomenul uviesť moju informáciu o neprítomnosti hlavnej
kontrolórky Ing. Šutekovej, ktorá sa písomne ospravedlnila.
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Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ neuvádza pravdivý priebeh pri určovaní zapisovateľa a overovateľov zápisnice
starostkou obce. Opakovane zaznamenal len jednostranné informácie. Uvádzam, že
overovateľov zápisnice podľa Rokovacieho poriadku určuje starosta. Ja som určila za
overovateľov poslankyňu Mgr. Hirjakovú a poslanca Hofericu. Po vyslovení týchto mien vstúpil
do rozpravy starostky obce poslanec Schmieger, ktorý vyslovil nesúhlas starostky s určením
týchto poslancov za overovateľov a položil starostke otázku, prečo určuje za overovateľov
poslancov Mgr. Hirjakovú a Hofericu, prečo neurčí iného poslanca zo skupiny piatich
poslancov. Ja som poslanca Schmiegera usmernila, že určovanie overovateľov je v právomoci
starostu podľa rokovacieho poriadku a nemá právo vstupovať do rozhodnutia starostu.
Po vyslovení môjho návrhu uznesenia hlasovali proti určeným overovateľom starostkou obce
poslanci Bc. Hasko, Schmieger a Ing. Tóth. Poslanec Čillík sa zdržal hlasovania. Po hlasovaní
nastala situácia, kedy prítomný poslanec Ing. Tóth prejavil neistotu, či vôbec sa má spisovať
zápisnica a či nadobudne platnosť z dôvodu, že návrh uznesenia o určení zapisovateľa
a overovateľov nebol prijatý.
Zapisovateľ uvádza, že na žiadosť poslancov som sa išla telefonicky informovať, opakovane
zdôrazňujem, že je potrebné uvádzať konkrétne mená poslancov, ktorí žiadali o vyriešenie
situácie, pretože v tomto prípade prejavil neistotu práve určený zapisovateľ Ing. Tóth sám
a potom sa pridal poslanec Schmieger. Nie je pravdou, že poslanci ma požiadali o telefonickú
informáciu. Sama som prejavila záujem a overila si neobvyklú situáciu a následne som
poskytla poslancom informáciu o ďalšom pokračovaní zasadnutia.

Bod č. 4 - Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ďalej chcem poukázať na nepresnosť zapisovateľa pri uvádzaní návrhu programu zasadnutia
v zápisnici. Tento nie je totožný s návrhom programu zasadnutia uvádzaného v pozvánke zo
dňa 09.08.2016.
V zápisnici zapisovateľ uvádza, že poslanec Schmieger požiadal starostku o informáciu, prečo
nedostal pozvánku na zasadnutie OZ, ktoré sa práve koná. Zapisovateľ uvádza, že som sa
ospravedlnila a opäť nepresne uvádza a jednostranne poznamenáva, keď vynechal
pripomienku poslanca Schmiegera, ktorý komentoval moje ospravedlnenie s poznámkou, že
nevie, či to bolo úmyselné alebo nie a až následne som odpovedala poslancovi Schmiegerovi,
že to bolo neúmyselné a opakovane som sa ospravedlnila za nedoručenie pozvánky na
zasadnutie OZ.
Zapisovateľ opakovane sa zmieňuje, keď v zápisnici uvádza všeobecne, že poslanci sa
následne informovali, z akého dôvodu nie sú na zasadnutí k dispozícií vytlačené materiály …
Túto skutočnosť komentoval poslanec Bc. Hasko, ktorý namietal doručovanie pozvánky a
materiálov na zasadnutie mailovou poštou a následne sa pridal poslanec Čillík a Schmieger.
Poslanec Ing. Tóth sa vyjadril, že jemu doručovanie mailovou poštou vyhovuje.
Prosím zapisovateľa OZ v budúcnosti uvádzať mená konkrétnych diskutujúcich a nie v
zápisnici sa zmieňovať vo všeobecnosti slovom poslanci.
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Bod č. 5 – Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2016
Poslanec Schmieger sa opakovane informoval o výdavkoch vo výške 4 100 €, ktoré súvisia
so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na kultúrny dom. Musím konštatovať, že
v zápisnici sa uvádza nepravdivá informácia o úhrade finančných prostriedkov vo výške 4 100
€ za projektovú dokumentáciu. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky vo výške 3 400 € za
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti so získaním nenávratných finančných
prostriedkov na kultúrny dom a finančné prostriedky vo výške 700 € za zmenu existujúcej
projektovej dokumentácie, o čom už poslanci boli informovaní v minulosti.
V diskusnom príspevku poslanca Bc. Haska o názve viacúčelovej budovy sa znova uvádzajú
poslanci v množnom čísle. O túto zmenu požiadal poslanec Bc. Hasko. Zapisovateľ znovu sa
zmieňuje vo všeobecnosti slovom poslanci.
Pri diskusnom príspevku poslanca Schmiegera o stavebných úpravách na Dome cirkevných
obradov opäť nie sú uvádzaní konkrétni poslanci, ktorí predniesli pripomienku. Upresňujem,
že práce na prístrešku pripomienkoval sám poslanec Schmieger a poslanec Hoferica.
Zdôrazňujem nezákonný postup pri vznesení poslaneckého návrhu poslanca Schmiegera o
znížení rozpočtových výdavkov na tento účel na nulovú hodnotu, pretože zmluva o dielo so
spoločnosťou, ktorá realizovala prístrešok, bola podpísaná na základe schválených finančných
prostriedkov poslancami OZ v rozpočte na rok 2016 a v zmluve boli dohodnuté zmluvné
podmienky. Toho času nie je možné uhradiť finančné prostriedky vyplývajúce zo zmluvy aj
napriek tomu, že práce boli ukončené.

Bod č. 6 – Úprava rozpočtu č. 11/2016
Upresňujem v tomto bode informáciu o údržbe zelene v obci. Ekonómka obce predniesla
poslancom OZ informáciu o údržbe zelene v roku 2016 (odpracované hodiny). Táto informácia
bola vyžiadaná poslancom Schmiegerom v minulosti na zastupiteľstve. Poukazujem už ďalší
krát na to, že zapisovateľ v zápisnici pri diskusnom príspevku neuvádza konkrétne mená
poslancov, čo namietam aj v tomto bode, neuvádza, ktorý poslanec, resp. poslanci sa kriticky
vyjadrovali ku koseniu na cintoríne a na niektorých uliciach, znova, ktoré ulice má zapisovateľ
na mysli??? Ako starostka som poukázala na to, že v rozpočte nebol dostatok finančných
prostriedkov na kosenie zelene v obci, poslanec Bc. Hasko navrhol ponížiť túto položku a jeho
návrh bol prijatý. Chýbajúce finančné prostriedky spôsobili to, že nebolo možné v obci
minimálne 2 týždenne kosiť.
Ako štatutár namietam konanie poslanca Schmiegera, ktorý vyslovil návrh na zníženie
finančných prostriedkov v rozpočte na úhradu faktúry za zhotovenia prístreška na DCO, ktoré
boli pred podpisom zmluvy schválené v rozpočte.
V návrhu poslanca Ing. Tótha o znížení výdavkov, ktoré boli schválené na výstavbu budovy
na obecnom futbalovom ihrisku, upresňujem diskusný príspevok Ing. Tótha, že stavbu
nebudem realizovať a dôvody som už uviedla v minulosti na zasadnutiach OZ.
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K otázke poslanca Schmiegera o poskytnutí posudku, že MŠ nie je v havarijnom stave,
zapisovateľ vynechal moje stanovisko, preto ho uvádzam a dopĺňam jeho zaznamenanie
v zápisnici. Ja som poslancovi Schmiegerovi odpovedala, že o nijakom posudku neviem,
nerozumiem, o čom poslanec Schmieger hovorí.

Darina NINISOVÁ
starostka obce
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