Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa
22.júna 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Kontrola uznesení
5/ Výročná správa audítora za rok 2014
6/ Správa o hospodárení spoločného obecného úradu za rok 2014
7/ Verejno-súkromné partnerstvo „Naša Lieska“
8/ Žiadosti
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Návrh a schválenie uznesenia
12/ Záver
K bodu 1/
Starostka obce Anna Gavajdová otvorila zasadnutie OZ privítala poslancov a hostí.
K bodu 2/
Starostka obce dala hlasovať o programe rokovania OZ. Poslanci OZ jednohlasne
schválili program rokovania obecného zastupiteľstva
K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zapisovateľku zápisnice Mgr. Kozárikovú
Miroslavu a overovateľov zápisnice Amáliu Mojžišovú a Petra Kozárika
K bodu 4/
Starostka obce vyzvala spoluobčanov zapojiť sa do „Programu rozvoja obce Sielnica“
na roky 2015-2023 písomnou formou (dotazník) alebo prostredníctvom internetovej stránky
obec Sielnica.
K bodu 5/
Starostka obce prečítala OZ Správu nezávislého audítora a jeho názor, ktorý znie:
„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Sielnica k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve.“

K dobu 6/
Poslancom OZ bola predložená správa o hospodárení SOÚ za rok 2014 na úseku
sociálnych vecí, školského úradu a stavebnej správy. Schodok SOÚ za rok 2014 je vo výške
6.426,58 €. I napriek rozpočtovanému schodku navrhujeme ponechať do konca roku 2015
doteraz platnú výšku paušálneho poplatku 0,28 €/obyvateľa/mesiac. Rozpočtový schodok
SOÚ v roku 2015 navrhujeme riešiť pri kalkulácii rozpočtu SOÚ na rok 2015, a zároveň
navrhujeme zvýšiť paušálny poplatok od 1.1.2015 na sumu 0,30 € obyvateľ SOU/mesiac.
Poslanci jednohlasne zvýšenie poplatku schválili.
K bodu 7/
Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014-2020 zavádza
Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv.
multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou. V SR sa bude implementovať
multifondový prístup na úrovni stratégií, t.j. MAS. Miestna akčná skupina je zoskúpenie
predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov.
Predmetom návrhu na prejednanie a schválenie obecným zastupiteľstvom je vstup obce do
občianskeho združenia NAŠA LIESKA o.z. s členským poplatkom 1 € na občana danej obce
na jeden kalendárny rok. Toto združenie sa bude následne uchádzať o prípravnú podporu vo
výške 15.000 € na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja na území obcí, ktoré vstúpia do
občianskeho združenia. MAS, ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie
finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER v predpokladanej výške 2.800.000
EUR na programové obdobie 2014-2020.
K bodu 8/
-

-

Stavebná komisia pri OZ posúdila žiadosť Ing. Jozefa Moravčíka a manželky Evy, na
odkúpenie pozemku pred domom súp. číslo 202 o ploche 23 m2 a odporučila OZ
odpredať časť parcely podľa novo vypracovaného geometrického plánu za cenu 20 €
za 1 m2 podľa § 9 a, ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb.. Kúpno-predajnú zmluvu
a GP si vypracuje na vlastné náklady kupujúci.
Stavebná komisia žiadosť Viery Švecovej, Sielnica č. 84 o odkúpenie pozemku
presunula na najbližšie OZ a vyjadrí sa po obhliadke pozemku.
Obec Sielnica podala žiadosť na Komunálnu poisťovňu, a.s. o sponzorský príspevok
na podujatie „Deň obce“. Sponzorský príspevok bol vo výške 200,- poukázaný na účet
obce.

K bodu 9/
-

Starostka obce predniesla návrh na podanie žiadosti o povolenie jednoduchých
pozemkových úprav v k.ú. Sielnica v lokalite Veľkostranské záhumnia v zmysle §8b a
§8c zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov
a podľa §2, ods.1, písm.b) na Pozemkový a Lesný úrad Zvolen. Ing. Stanislav Drahoň
podal informácie, že pre obec je to jedna z možností ako dokončiť bytovú výstavbu
v tejto lokalite. Informácie doplnil aj Daniel Sitár – geodet.

-

Od 1. januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými
postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti

zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takých podaní. Obec je povinná do podľa
tohto zákona do šiestich mesiacov od jeho účinnosti vydať vnútorný predpis. OZ
určilo pani Máriu Markovú kontrolórku obce za zodpovednú osobu podľa tohto
zákona.
-

Starostka obce informovala o výbere dani z nehnuteľností za rok 2015.

-

Starostka obce informovala o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR,
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk a navrhla OZ schváliť zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o dotáciu a čerpať úver vo výške rozdielu dotácie a vysúťaženej
ceny vo verejnom obstaraní.

-

Oprava uznesenia predaj nehnuteľnosti pre Marcelu Varhalíkovú, Sielnica č. 350,
podľa § 9a, odst. 8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu 10/
-

Amália Mojžišová – poslankyňa OZ poukázala na zlý stav autobusovej zastávky na
Sliači v smere do Sielnice. Poslanec Gavajda informoval o rozhovore s primátorom
Sliača, ktorý nie je ochotný investovať finančné prostriedky do opravy tejto zastávky.

-

Slečna Hurňanská sa informovala ohľadom výstavby novej MŠ. Starostka obce jej
vysvetlila postup a rozpracovanosť pri jednotlivých výzvach na MŠ.

-

Ing. Hurňanský poukázal na nezákonnosť umiestnenia výherných hracích automatov
v prevádzka JS PUB 26 v blízkosti Základnej školy v Sielnici. Starostka obce vyzve
majiteľa a prevádzkovateľa týchto výherných hracích automatov, aby skutočnosť dali
do súladu so zákonom.
Opýtal sa, či sa obec zapojí do projektu likvidácie čiernych skládok. Starostka
informovala, že tieto skládky sa nachádzajú len na súkromných pozemkoch, ktorých
majiteľov starostka vyzvala na ich odstránenie.
Ďalej sa informoval o zriadení zberného dvora v obci. Starostka vysvetlila, že obec má
v pláne vybudovať zberný dvor na bývalej píle ale teraz je prioritou obce vybudovanie
MŠ. Taktiež sa informoval či obec nevybuduje oficiálnu skládku stavebného odpadu.
Starostka obce odpovedala, že nemá pozemky na jej vybudovanie a vyzvala majiteľov
pozemkov a taktiež aj pána Hurňanského či poskytne vlastný pozemok na
vybudovanie verejnej skládky stavebného odpadu. Obec Sielnica podľa zákona
poskytuje 2x ročne veľkoobjemové kontajnery na drobné stavebné odpady. Veľký
stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii rodinných domov je povinný majiteľ
odstrániť na vlastné náklady.
Poukázal na nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní na MŠ. Starostka odporučila
obrátiť sa na verejného obstarávateľa, ktorý zabezpečoval VO pre obec.

-

-

K bodu 11/

