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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 1. 2. 2017 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce - Anna Petríková
Poslanci OZ - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Ing. Stanislav Kašička, Hana Beňová,
Jozef Kyjac, Rastislav Masár
Pracovníčka OcÚ – Ing. Iveta Apolenová
Ďalší prítomní: Ing. Jana Masárová, kronikárka obce
Neprítomní: Ing. Vladimír Guňovský
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Kultúra v obci
3. Rozvoj obce
4. Organizačné záležitosti
5. Záver
1.

Kontrola plnenia uznesení

Zasadnutie otvorila starostka obce Anna Petríková a privítala prítomných. Skonštatovala, že
počet prítomných poslancov je 6 zo 7 a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Prečítala návrh programu dnešného zasadnutia. Prítomní poslanci program nedoplnili a súhlasili
s navrhnutým programom. Poslanci prijali:
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje:
A) program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 1. 2. 2017
B) overovateľov zápisnice zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 1. 2. 2017 Ing. Pavol Ježík, Hana Beňová
Hlasovanie: za

6 – Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Rastislav Masár, Milan Ježík,
Ing. Stanislav Kašička, Hana Beňová
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Zápisnicu z minulého zasadnutia prečítal Milan Ježík. Starostka k zápisnici doplnila:
-

Dvere do knižnice sú už osadené. Keď prejdú mrazy, Juraj Petrík ich zapucuje.
Rekolaudácia kaderníctva sa uskutočnila. Keďže hygiena nesúhlasila s vonkajšími
WC, museli si zabezpečiť chemické WC. Hygiena následne udelila súhlas
s prevádzkou kaderníctva.
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V starej škole zamrzla voda. Momentálne sa opravujú záchody. Voda je totiž
ťahaná vonkajškom, zamrzli radiátory, museli byť vymenené aj v záchodoch aj
v bývalej knižnici. Zrejme nie je silné čerpadlo, aby voda mala dostatočný obeh.
Nákup kompostérov – V zákone sa vyskytla taká možnosť, že obec nemusí
občanom zakúpiť kompostéry. Toto platí v prípade, ak 50 % domácností dá čestné
prehlásenie, že má doma kompostér alebo si ho zhotoví svojpomocne a bude
kompostovať. Týmto prehlásením si obec splní podmienky uložené v zákone.
Obec týmto krokom ušetrí 30 tisíc Eur, čo v našej situácii, keď potrebujeme
dokončiť školskú budovu, jej areál, detské ihrisko a cesty je výhodné.
Čo sa týka vybudovania cesty na HD v III. etape, Ing. Mitický sa vyjadril, že
vyhláška hovorí, že do určitého času a na užívanie vlastníkov priľahlých
pozemkov a nehnuteľností postačuje spevnená a daná do uvalcovania cesta.

Kultúra v obci

Na minulom zasadnutí OZ sa poslanci predbežne dohodli na organizovaní obecnej zabíjačky
spojenej s pochovávaním basy na 25. 2. 2017. No keďže v ten deň začínajú jarné prázdniny,
termín sa posúva na 18. 2. 2017.
Obec zabezpečí kúpu mäsa, predaj výrobkov pracovníčkami obecného úradu, požiada o pomoc
p. Guňovského Jarolíma a Kováča Františka pri kotlinách.
Predpokladaný čas predaja bude od 14,00 hod. Výrobky si robia mäsiari, za obec pripravia kašu,
kapustu, rezne, pečené mäso. Pochovávanie basy sa začne o 19,00 hod., zabezpečí TJ.
Obecný úrad zabezpečí plagát a pozvánky, ktoré budú roznesené do schránok.
Milan Ježík zaistí s Danielom Faturom všetok potrebný materiál, zabezpečí bufet.
Rastislav Masár a Ing. Pavol Ježík zabezpečia 3 kotliny.
Rastislav Masár zabezpečí DJ.
Starostka zistí u Mariána Ježíka – Zahrackých, či by prišli spievať – ako kultúrny program.
Starostka navrhla, že sa uvarí do hrnca čaj a ten bude zadarmo.
K zabíjačke sa uskutoční ešte stretnutie s mäsiarmi.

3.

Rozvoj obce

Na Enviromentálnom fonde vyšla 13. 12. 2016 výzva na zateplenie verejných budov. Hneď po
novom roku tu boli projektanti, pokúsime sa získať z tejto výzvy finančné prostriedky na
zateplenie školskej budovy. Na túto výzvu bolo znovu vyčlenených veľmi málo financií, tak
uvidíme či sa nám to podarí.
Obec zakúpila rozmetač na posyp komunikácií pieskom pri zimnej údržbe. Už v prvý deň sa
jeden občan sťažoval, že sme mu poškodili pieskom auto. Parkoval na miestnej komunikácií.
Kritická situácia s tým parkovaním je najmä na II. etape na Horných dieloch, kde autá parkujú
po oboch stranách komunikácie a obec nemá ako zabezpečiť ani odhŕňanie snehu ani posypanie
pieskom. Rozmetač stál 1555 Eur, na budúcom zasadnutí bude upravený rozpočet.
Štefan Masár – z bytovky č. 318 parkuje už dlhšiu dobu s autom pred bytovkou na komunikácii.
Pritom za bytovkou sú vybudované parkoviská. Uvedené auto nepoužíva. Obecný úrad mu zašle
výzvu na odstránenie vozidla z miestnej komunikácie.
Od marca 2017 verejné inštitúcie sú povinné komunikovať elektronicky. Elektronickú
komunikáciu nám zabezpečí firma Lomtec.

Zápisnica OZ č. 1/2017

Stránka 3 z 4

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Edity Lobotkovej, ktorá žiadala úľavu na dani za
pozemok za kultúrnym domom. Odôvodnila to tým, že k pozemku nemá vybudovanú prístupovú
cestu. Starostka k uvedenému uviedla, že vo VZN nie je takýto prípad špecifikovaný a jej
žiadosti preto nie je možné vyhovieť. Poslanci boli proti oslobodeniu od dane z nehnuteľnosti.

4.

Organizačné záležitosti
a) Kronika obce za rok 2015

Poslancom bol vopred zaslaný e-mailom návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2015. Milan
Ježík požiadal, aby bolo do kroniky doplnené, že „pri výstavbe školskej budovy firma Linotex
zabezpečila podlahové krytiny, dvere, zárubne a koberce za veľmi výhodnú cenu a tiež práce
boli poskytnuté takmer zadarmo“.
Poslanci po diskusii prijali:
Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zápis do kroniky za rok 2015.
Hlasovanie: za

6 – Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Rastislav Masár, Milan Ježík,
Ing. Stanislav Kašička, Hana Beňová
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

b) Bytovky
Po neustálych problémoch s premŕzaním a zatekaním do horných bytov v bytovke č. 318
starostka pozvala na posúdenie situácie Ing. Jána Hollého, odborníka v stavebnej oblasti,
konateľa firmy Pro-stav s.r.o.. Ing. Ján Hollý podal toto vyjadrenie: „Po osobnej obhliadke
zatekajúcich častí bytových domov je zrejmé, že vlhnutie muriva vo vnútornej časti bytových
jednotiek je spôsobené nedostatočným zateplením železobetónových konštrukcii. Tento
nedostatok spôsobuje, že spolupôsobiace konštrukcie majú rozdielne rosné body, pričom rosný
bod na betónových konštrukciách je posunutý do interiéru. Riešenie daného problému je možné
iba komplexným zateplením obvodového plášťa.“ Odhadované náklady na túto akciu sú 30 tis.
Eur.

c) Základná škola s materskou školou
Na obecný úrad pani riaditeľka doručila žiadosť o zvýšenie poplatku za ŠKD a MŠ.
O zvýšení poplatku v MŠ poslanci nehlasovali. Tento bude prerokovaný na zasadnutí OZ
mesiacoch apríl – máj 2017. Uvedeným poplatkom sa poslanci nezaoberali z dôvodu, že
v súčasnosti sa na rodičovskom združení v materskej škole dohodli rodičia, že bude zabezpečená
firma na pranie obliečok a tiež sa vymenili látkové uteráky v umývarke za jednorázové
papierové utierky. Náklady na tieto dve služby budú rodičia platiť nad rámec mesačného
príspevku, ktorý v čase keď sa o tomto dohodli bol 8,50 Eur / mesačne.
Poslanci k uvedenému po diskusii prijali
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Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zvýšenie mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu na 6,00 Eur / mesačne s účinnosťou
od 1. 3. 2017.
Hlasovanie: za

6 – Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Rastislav Masár, Milan Ježík,
Ing. Stanislav Kašička, Hana Beňová
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

5.

Záver

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 19.45 hod.

.................................................
Anna Petríková, starosta obce

..........................................................
Ing. Pavol Ježík, overovateľ

.......................................................
Milan Ježík, zástupca starostu

.....................................................
Hana Beňová, overovateľ

