Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.marca 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Kontrola uznesení
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
6/ Záverečný účet za rok 2014
7/ Rozpočtové opatrenie č. 1
8/ Spracovanie Programu rozvoja obce Sielnica
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Návrh a schválenie uznesenia
12/ Záver
K bodu 1. Starostka obce Anna Gavajdová otvorila
a hostí.

zasadnutie

OZ, privítala poslancov

K bodu 2. Starostka obce dala hlasovať o programe rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ jednohlasne schválili program rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu 3. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zapisovateľku zápisnice
Miroslavu a overovateľov zápisnice Petra Ryboša a Mariana Gavajdu.

Mgr. Kozárikovú

K bodu 4. Starostka obce informovala, že dňa 23.2.2015 bola podaná žiadosť o poskytnutie
dotácie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, na rozšírenie kapacít
materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby
materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských
školách v roku 2015. Obec žiadala dotáciu vo výške 300.000,- EUR. Dňa 24.2.2015 bola
žiadosť potvrdená v elektronickej podobe MŠVVaŠ SR.
K bodu 5. Kontrolórka obce Mária Marková v svojom stanovisku informovala o výsledku
hospodárenia za rok 2014, kde výsledok hospodárenia vo výške 22.033,75 EUR, navrhla
previesť v plnej výške do rezervného fondu obce. V zmysle § 15 zákona 583/2004 Z.z.
zostatok príjmov finančných operácií vo výške 10.985,67 € navrhla vrátiť späť ako nepoužité
finančné operácie do rezervného fondu.
K dobu 6. Záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred rokovaním OcZ v obci obvyklým
spôsobom čo je v súlade s § 9, ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Zároveň bol poslancom
OZ zaslaný na
pripomienkovanie. Kontrolórka obce navrhla Obecnému zastupiteľstvu obce Sielnica spôsob
vysporiadania výsledku hospodárenia v súlade s § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov prebytok hospodárenia obce za rok 2014 previesť vo výške 33 019,42 €
do rezervného fondu obce. Prerokovanie Záverečného účtu obce Sielnica navrhla uzatvoriť
výrokom: "Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad". Poslanci Záverečný účet obce
Sielnica bez pripomienok schválili.

K bodu 71 V rozpočtovom opatrení č. 1 starostka obce navrhla zahrnúť finančné prostriedky
na výstavbu "Multi funkčného ihrisko" a "Prestavbu a nadstavbu MŠ v Sielnici", na ktoré boli
podané žiadosti o dotáciu. Poslanci s rozpočtovým opatrením jednohlasne súhlasili.
K bodu 81 Starostka obce informovala, že od 1.1.2015 vstupuje do platnosti nový zákon č.
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja. Novoprijatý zákon prináša viaceré zmeny, ktoré sa dotknú obcí. Prvou základnou
zmenou je zmena v názve plánovacieho dokumentu, ktorý sa bude používať. Súčasné
Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sa budú po novom nazývať Programy
rozvoja (PR). Pre obce a mestá vyplynuli z nového zákona tiež dve zásadné povinnosti. Obce
sú povinné uviesť svoje plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami nového zákona do
31.12.2015. Znamená to, že dovtedy by mal byť každý plánovací dokument premenovaný na
PRlSPR a mal by obsahovať tieto zákonom stanovené časti: analytická časť, strategická časť,
programová časť, realizačná časť, finančná časť. Starostka navrhla vypracovať nový PR obce
Sielnica na obdobie roku 2015-2023.
K bodu 9
Žiadost' Milana Gašpar, Sielnica č. 187 na odkúpenie pozemku novovytvorená parcela č.
443/2 (388m2 zastavaná plocha) a 452/32 (289m2 zastavaná plocha) na základe nového
geometrického plánu. Stavebné komisia odporučila OZ súhlasiť s odpredajom pozemku
podľa § 9a, 0S 8. písm. b Zákona č. 13811991 Zb. v znení neskorších predpisova o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Cenu
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou je stanovená na 3,- €/m2. Geometrický plán a kúpno-predajnú
zmluvu si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
Pani Marcela Varhalíková,
Sielnica č. 350 podala žiadosť na odkúpenie parcely KN-C č.
45113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m2 na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Sielnica.
Stavebná komisia odporučila schváliť predaj pozemku za cenu 5,- €/m2, ktorá je stanovená
podľa § 9a, odst.8, písm. b. Cena pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou. Pozemok je súčasťou predzáhradky rodinného domu súp. číslo 350, ktorého
vlastníčkou je Marcela Varhalíková.
Žiadost' Mariána Moravčíka a manž. Zuzany o kúpu časti pozemku KN-E 1023/1 (približne
výmera 39,25m2) podľa novo vypracovaného geometrického plánu. Stavebná komisia
odporučila OZ súhlasiť s predajom podľa § 9a, ods. 8 písm. e Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisova o zmena a doplnení niektorých zákonov za cenu 20,- €/m2.
V prípade hodného osobitného zreteľa OZ rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Osobitný zreteľ v tomto prípade je, to že
pozemok sa nachádza medzi súkromnými
pozemkami a obec Sielnica ako vlastník uvedeného pozemku
nemá prístup k
tomuto pozemku, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa.
Štatistický úrad SR dňa 6.3.2015 oznámil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok
2014 vo výške 858,- €. Zástupkyňa starostky obce Mgr. Miroslava Kozáriková navrhla OZ
obce Sielnica, po prehodnotení náročnosti práce starostkyajej
výsledkov podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z., zvýšiť minimálny plat starostu obce o 40%, t.j. sumu 2.379,- € od
1.1.2015. Poslanci OZ jednohlasne schválili.
Starostka obce navrhla OZ schváliť ročnú odmenu hlavnému kotrolórovi obce vo výške 30%
zo základné platu za rok 2014. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starostka obce informovala, že obec v roku 2015 sa znova zapojí do výzvy o poskytnutie
dotácie v programe "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk.
Starostka obce informovala o podaní žiadosti o poskytnutie dotácii v pôsobnosti MF SR na
opravu a modernizáciu strechy a opravu fasády na budove šatne TJ Sokol FO.
Od novembra 2014 sú tieto priestory v havarijnom stave. Sú zatečené stropy a steny šatní.
V apríli 2015 bude prevedená oprava.
K bodu 10.
Starostka obce informovala o zahlcovaní obecného úradu listami a žiadosťami v zmysle
zákona Č. 211/2000 Zb. zákonov o slobodnom prístupe k informáciám. Tieto listy boli
doručované od 15.11.2014 po komunálnych voľbách na starostu obce - ich pisateľom bol Ing.
Š. Hurňanský. Do dnešného dňa bolo doručených 8 žiadostí podľa info-zákona a 5
obyčajných listov.
Starostka obce sa pýtala prítomného pána Hurňanského "Čo sa stalo po voľbách?" Do volieb
vzťahy medzi pánom Hurňanským a pani starostkou boli dobré až nadštandartné. Keď bol
požiadaný o odbornú pomoc a stanovisko v stavebníctve vždy bol nápomocný. Listy začal
písať hneď po voľbách a prvom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 21.11.2014 v piatok.
Dňa 24.11.2014 v pondelok ráno doručil na obecný úrad prvú žiadosť, v ktorej žiada o kópie
úplného znenia všetkých materiálov predložených na zasadnutie zastupiteľstva, rady a komisií
v naskenovanej podobe na priloženom CD. Poslanec OZ M.Biba podotkol, že pán Hurňanský
sa tohto OZ zúčastnil a všetko si osobne vypočul. Nerozumel, že prečo hneď v pondelok
požiadal o tieto materiály v písomnej forme. Druhá žiadosť prišla už 27.11.2014, kde žiadal
o sprístupnenie informácií zverejnených na úradnej tabuli ktorá sa nachádza pred obecným
úradom. Chcel kópie úplného znenia týchto zverejnených materiálov v naskenovanej podobe
na priloženom CD (rozpočet, stanovisko kontrolóra, VZN) Zároveň poukázal že konanie obce
je v rozpore so zákonom Č. 369/1990 Zb. a nariadenie obce je obec povinná zverejniť 15 dní
pred rokovaním na obecnej tabuli a internetovej adrese, ak ju má zriadenú. Túto žiadosť
poslal aj na prešetrenie okresnej prokuratúre do Zvolena. Do dnešného dňa obec nedostala
žiadne nápravne opatrenie od prokuratúry, to znamená, že obec konala v súlade so zákonom.
Ing. J. Bibová sa pýtala pána Hurňanského "Čo tým svojím konaním sleduje, a ako toto
všetko pomáha obci? Odpoveď: Chce informovať občanov, čo sa deje v obci. Ing. Bibová
konštatovala: Veď keby chceli obyvatelia obce niečo vedieť majú možnosť prísť na obecný
úrad alebo na obecné zastupiteľstvo." Odpoveď - "Občania chodia sem riešiť iba problémy
a žiadosti." Ing. Bibová odpovedala "Tak to má aj byt', malá a nízka účasť na obecných
zastupiteľstvách svedčí o tom, že ľudia sú spokojní." Ing. Bibová J. vyslovila svoj názor na
správanie Ing. Š.Hurňanského "Je to jeho ješitnosť, z dôvodu neúspechu vo 'voľbách
a vyzvala ho aby nezaťažoval poslancov obecného zastupiteľstva a obecný úrad". Ďalej pani
starostka dostala elektronickou poštou list od pani E.Pišovej - zamestnankyne Weby group,
ktorá žiadala o informáciu, či pán Hurňanský naplňa zmluvy, faktúry a objednávky v registri,
alebo píše v mene obce alebo ako nezávislý občan, nakoľko do Weby group bol doručený email, v ktorom pán Hurňanský žiada o opravu technickej poruchy ana záver ďakuje
za odstránenie technickej poruchy a podpísal sa ako Obecný úrad Sielnica a občianske
združenie For Zvolen. Starostka sa ho opýtala "Kto mu dal oprávnenie žiadať opravu
a ďakovať v mene obce?" Odpovedal, že vystupoval a ďakoval vo svojom mene. Starostka
obce ho upozornila na kriminalizovanie svojej osoby v liste "Odvolanie voči rozhodnutiu",
v ktorom upozorňuje na podozrenie z pokusu o pozmeňovanie verejnej listiny a to uznesenia
z 1. zasadnutia OZ v Sielnici z 19.1.2015. Všetky jeho podozrenia sa nezakladali na pravde.
Aj tento jeho list zaslal na Okresnú prokuratúru do Zvolena. Starostka obce poukázala, že pán
Hurňanský hľadá chyby v druhých a on sám sa cíti bez chýb. Poukázala na jeho zlý pravopis,

na nesprávne uvedené dátumy (14.21.2006, 9.3.2019)
a nepodpísaný list adresovaný
kontrolórke obce. Vyjadrenie p. Hurňanského, ktoré sa viac krát opakovalo bolo, že chce len
pomáhať, aby bolo všetko zákonné a na informácie má právo. Ďalší list bol adresovaný
hlavnej kontrolórke pani Markovej. Hlavná kontrolórka obce reagovala vyjadrením a všetky
tvrdenia v uvedenom liste pána Hurňanského vyvrátila a požiadala ho, aby sa kontroloval vo
svojich vyjadreniach a nepoužíval ostré slová. Ďalším listom p. Hurňanského bola žiadosť
o prešetrenie postupu starostky obce adresovaná Komisii na ochranu verejného záujmu.
Starostka obce odporučila p. Hurňanskému naštudovať si zákon 357/2007 Zb. zákonov
O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, pretože táto komisia
sa takýmto podaním nezaoberá. Na vypracovanie rozhodnutí obecný úrad musel použiť aj
právne služby, ktoré stáli obec finančné prostriedky.
Zúčastnení občania boli pobúrení jednaním pána Hurňanského. Všetci poslanci sa postavili za
názor starostky obce, ktorá vyzvala pána Hurňnanského, aby pomáhal obci, ale nie takýmto
spôsobom.
K bodu 11. Návrhy uznesení boli jednohlasne schválené.
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V Sielnici, dňa 2.4.2015
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