OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35

Zápisnica
Z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove
konaného dňa 29.04.2020

Obsahuje:
1. Prezenčnú listinu
2. Uznesenia
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ZÁPISNICA
Zo 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 29.04.2020 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 18,00 hod
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

P r í t o m n í poslanci OZ:
N e p r í t o m n í poslanci OZ:
Ď a l š í prítomný:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Hrachovo za rok
2019
5. Schválenie Záverečného účtu Obce Hrachovo za rok 2019
6. Úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Sama Vozára v Hrachove k 31.03.2020
7. Úprava rozpočtu Obce Hrachovo k 31.3.2020
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo za rok 2019
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo na I. polrok 2020
10. Rôzne
11. Záver
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ROKOVANIE:
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrachovo (ďalej len OZ) otvoril starosta obce
Ondrej Knechta (ďalej len starosta) a privítal poslancov v tejto výnimočnej situácii - v čase
pandémie koronavírusu. Uviedol, že 8. riadne zasadnutie bolo zvolené v zmysle zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že z celkového počtu 7
poslancov je prítomných 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa
uznášať. Ing. M. Kochan sa zúčastnil zasadnutia s menším oneskorením.
K bodu č. 2 – Schválenie programu
Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho
doplnenie, resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, program
zasadnutia bol jednohlasne schválený a bolo prijaté uznesenie č. 35/04/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti:
0.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Ondreja Vetráka a Mateja Škvarku.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Jána Luptáka a Ivetu
Valentovú. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti:
0.
K bodu č. 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce
Hrachovo za rok 2019
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku aby predniesla svoje stanovisko. Ing. Fabová uviedla, že vypracovala písomné stanovisko k návrhu záverečného účtu a predniesla základné
informácie : obec hospodárila s prebytkom 85 771 €, prímy boli vo výške: 1 120 744 €,
výdavky: 1 034 972 €. Z prebytku treba vylúčiť 38 598 € nevyčerpané prostriedky zo
štátneho rozpočtu: hlavne na školu /normatívne a nenormatívne/, ktoré sa môžu čerpať do
konca marca a 20 tis. € nebolo vyčerpané na protipovodňovú ochranu, ktoré sa tiež môžu
vyčerpať do konca roka. Prebytok hosp. 47 172 € navrhla použiť na tvorbu rezervného fondu.
Príjmy : najviac prostriedkov zo št. rozpočtu 45 % z celkových príjmov tvorili podielové
dane 371 tis. € a 493 tis.€ na školy, prenesené kompetencie, matiku, stavebný úrad, ostatné
príjmy boli 32 tis. miestne dane a poplatky a 22 tis. € príjmy za služby – fekálne vozidlo a iné
nedaňové príjmy. Výdavky: z celkového objemu skoro 75 % bolo na školu zbytok 230 tis. sa
použilo na samosprávu – výkon obecného úradu, prevádzku, energie, kultúrne, športové
potreby. Kapitálové výdavky boli 124 tis. použité na rekonštrukciu MŠ – zníženie
energetickej náročnosti /zateplenie, výmena okien/, rekonštrukcia podlahy v sále kultúrneho
domu a sociálnych zariadení, nakúpila sa kosačka a projektová dokumentácia k IBV. Šiestim
cudzím subjektom boli poskytnuté fin. príspevky vo výške 4 797 €, schválené obecným
zastupiteľstvom. Celkové hospodárenie je dobré, obec nemá žiadny úver. Zostatok rezervného
fondu z minulého roku je 7506 € a ďalší prebytok 47 172 € - vzhľadom na situáciu odporučila
veľmi zvážiť o jeho použitie, teraz sa bude môcť použiť nie len na kapitálové výdavky, ale aj
na prevádzkové výdavky. Navrhla schváliť záverečný účet bez výhrad a tak ako je
vypracovaný.
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K bodu č. 5 - Schválenie Záverečného účtu Obce Hrachovo za rok 2019
Starosta sa opýtal či má ešte niekto niečo dodať, alebo či netreba ešte niečo vysvetliť.
Pani Valentová – predsedkyňa finančnej komisie povedala, že v tejto situácii (koronavírusu
(COVID-19) komisia nezasadala a znova pochválila Ing. Vývlekovú, že záverečný účet
vypracovala ozaj veľmi podrobne, úhľadne a prehľadne. S hospodárením obce je veľmi
spokojná, ocenila, že máme veľa grantov a že nie sú úvery, lebo nevieme ako sa vyvinie táto
situácia, či budeme mať peniaze.
P. Vetrák dodal, že ani jedna komisia nezasadala.
Starosta povedal: zo začiatku sme to brali, že nás to nechytí, že to ostane len v Čine. Nikto
nepočítal, že to príde aj na Slovensko a zrazu to prišlo do celej Európy. Nikto na to nebol
pripravený, aj z Európy málokto.
Starosta: Ak už nikto nemá pripomienky k záverečnému účtu, poprosil p. Valentovú aby
prečítala návrh uznesenia a dal za schválenie návrhu záverečného účtu hlasovať
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 1 (Ing.
Kochan), proti: 0. Rozpočet bol jednohlasne schválený a bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 6 - Úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Sama Vozára v Hrachove
k 31.03.2020
Starosta informoval poslancov, že Základná škola podala žiadosť o úpravu rozpočtu
a poprosil Ing. Vývlekovú, aby vysvetlila o aké položky ide. Ing. Vývleková povedala, že ZŠ
žiada o úpravu: výdavky - normatívne finančné prostriedky (to sú prostriedky na mzdy,
energie, materiál) navýšenie o 5030 €, nenormatívne fin. prostriedky (predstavujú prostriedky
na dopravné, na asistenta učiteľa, na lyžiarsky výcvik, školu v prírode, vzdelávanie v MŠ)
zníženie o -1946 €, MŠ, školská jedáleň a školský klub – žiadajú o navýšenie 309 €, zároveň
žiadajú o úpravu nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku na prenesené kompetencie na
ZŠ vo výške 17253 € (to je presun ušetrených prostriedkov z minulého roka na požiarne
schodište, dopravné, kamery a dobropis za plyn 3900 €). V príjmovej časti žiadajú úpravu
o príjmy z dobropisov o 269 € a príjmy z dobropisov za ZŠ o 3917 €, spolu vo výške 4187 €.
JUDr. Kederová sa pýtala, že aký je predpoklad, lyžiarsky tento rok už nebol? A tých 17 tis. €
to bol vlastný príjem?
Mgr. R. Bálint – riaditeľ ZŠ odpovedal: lyžiarsky sa absolvoval, neabsolvovala sa škola
v prírode, ale na to určené prostriedky sa môžu čerpať do konca roka 2020. Starosta dodal, že
17 tis. € škola ušetrila vlani z prostriedkov na prenesené komp., chceli spraviť to požiarne
schodište, ale do konca roka sa to nestihlo, mohli to čerpať do konca marca a aj to vyčerpali,
len to v rozpočte nebolo zahrnuté. JUDr. Kederová: Aj tých 40 tis. na okná? Starosta
odpovedal, že to sa ešte v minulom roku spravilo. I. Valentová prečítala návrh uznesenia
a starosta dal za schválenie uznesenia hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu ZŠ podľa
predloženej prílohy. K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 7 - Úprava rozpočtu Obce Hrachovo k 31.3.2020
Starosta povedal: jedná sa o malé položky a odovzdal slovo Ing. Vývlekovej: chceli by
sme upraviť rozpočet v časti príjmy o 2380 €, to sú prostriedky na voľby, o príjmy na
prenesené komp. – pre ZŠ čo žiadala ZŠ vo výdavkovej mi to máme v príjmovej časti, a tiež
nevyčerpané fin. prostriedky za minulý rok žiadame úpravu o 20230 €, spolu 25694 €. Vo
výdavkovej časti prostriedky za voľby o 2380 €. Starosta dodal voľby sú už vyúčtované
a tých 20 tis. to sú prostriedky sme dostali na protipovodňovú ochranu a môžeme ich čerpať
do konca roka. Tam sa nakúpia rúry a práce vykopanie a uloženie do rigolov na ul. Hornej.
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Má niekto niečo dodať? Poprosil p. Valentovú o návrh na uznesenie a dal za schválenie
úpravy rozpočtu hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu Obce
Hrachovo podľa predloženej prílohy. K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 8 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo za rok 2019
Starosta vyzval Ing. Fabovú aby predniesla správu o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2019.
Ing. Fabová uviedla, že v r. 2019 vykonala nasledovné činnosti: vypracované stanovisko
k záverečnému účtu a k výročnej správe za rok 2018, stanovisko ku konsolidovanej účtovnej
závierke a k poznámkam za r. 2018, stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok 2019-2021,
kontrola výkazov FIN1-12, kontrola plnenia uznesení r. 2018 aj 2019, priebežne sme
konzultovali prípravu interných smerníc obce, stanovisko k vedeniu účtovnej evidencii
majetku, stanovisko ku koncepcii financovania prevádzkovania ZŠ s MŠ, pomáhala na
zasadnutiach finančnej komisii.
Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke a spýtal sa či má niekto otázky, alebo pripomienky.
JUDr. Kederová: boli splnené všetky uznesenia v termíne?
Ing. Fabová odpovedala: všetky boli splnené, keď nebolo v termíne starosta na zastupiteľstve
zdôvodnil, že prečo v tom termíne uznesenie nebolo splnené. Boli to väčšinou prípravy
projektových dokumentácií, alebo podklady k projektom, t. j. z objektívnych príčin, za čo
obec nemohla.
Nakoľko nikto už nemal žiadne pripomienky, p. Valentová predniesla návrh na uznesenia
a starosta dal za schválenie hlasovať:
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 9 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo na I. polrok
2020
Starosta odovzdal slovo Ing. Fabovej, ktorá predniesla nasledovný plán: kontrola spôsobu
poskytovania aj vyúčtovania dotácií neziskovým organizáciám za r. 2019, kontrola
vybavovania sťažností za r. 2019, stanovisko k hospodáreniu a k záverečnému účtu – už bolo
vypracované, hospodárenie ZŠ s MŠ so zameraním na školskú jedáleň bolo naplánované na
mes. máj, jún, ale keďže školská jedáleň nie je v prevádzke navrhla kontrolu presunúť na
druhý polrok: október-november a požiadala poslancov o návrhy na ďalší výkon kontroly.
JUDr. Kederová: za aké obdobie má byť kontrola školskej jedálne, lebo teoreticky sa to môže
aj spätne. Navrhla minimálne r. 2018, 2019. Doklady sa môžu predložiť, je to kontrola najmä
dokladová.
Ing. Fabová: chcela sa zamerať hlavne na financovanie „obedy zdarma“, a aký to má dopad
na hospodárenie školy aj obce, či sa dodržiavajú normatívy jedál. Nevie teraz ísť do
zariadenia a vykonávať kontrolu, ani pracovníci tam nepracujú. Požiadala o vyjadrenie p.
riaditeľa ZŠ, ktorý povedal: predloženie dokladov nie je problém.
Starosta dodal: keď v júni povolia IV. Opatrenie, čo má vláda naplánované, už nebude zákaz
stretávania tak sa to môže zrealizovať.
Neboli iné požiadavky na doplnenie plánu činnosti hlavného kontrolóra. P. Valentová
predniesla návrh uznesenia a starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
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K bodu č. 10 – Rôzne
Starosta informoval, že vláda schválila 90 mil. € pre ÚPSVaR, z čoho by sa malo
dofinancovať 80 % zamestnancov v originálnych kompetenciách: učitelia MŠ následne aj
zamestnancov školských jedální a školských klubov.
Podľa zisťovania riaditeľ ZŠ okolité školy idú na 80 %, Tisovec iba na 60 % priemernej
mzdy. Dotýka sa to aj prenesených kompetencií: upratovačky, školník. Podľa doterajších
informácií sa rozpočet ZŠ nebude krátiť, lebo sú napojený na štátny rozpočet.
JUDr. Kederová sa vyjadrila, že je za tých 80 %, keď je teraz tá možnosť.
Starosta dodal, keď teraz dáme 80 %, MV SR pripravuje tlačivá, ktorými sa bude cez
ÚPSVaR žiadať na originálne kompetencie, ešte nevieme systém, ale dajú tých 80 %. Až by
výsledky hospodárenia celkového rozpočtu neboli krátené, tak by sa dofinancovalo, ale keď
nepožiadame tak prídeme o tých 80 %, ktoré vláda schválila na podporu na mesiac: apríl, máj
a jún. Keď nedáme toto opatrenie nemáme právo ani žiadať.
Ing. Fabová dodala obce majú obavu z vývoja podielových daní, prognózy sú dosť
nepriaznivé a doplatiť sa to tým ľuďom bude dať. Každá samospráva je špecifická, má iné
zdroje, ak má buď vysokú úverovú zaťaženosť, alebo nemá rezervný fond, že nebude mať
z čoho vykryť ďalšie potreby, ktoré nastanú.
Mgr. Bálint dodal, že keď zamestnanec príde do práce, vyplatí sa mu 100 %, napr. školník
príde na celý deň kosiť.
Ing. Fabová poznamenala, že treba viesť evidenciu zodpovedne. Min. školstva odporúča, že
by vedenie školy dosledovalo, aby sa tam zbytočne ľudia nezdržiavali, len keď je
nevyhnutné. Sú to veľmi háklivé veci, ľudia veľmi osobne vnímajú, keď sa im kráti plat a tie
platy zas nie sú až také. Treba aby aj poslanci vedeli vysvetliť, že štát sa zaviazal
dofinancovať 80 % a pokiaľ bude obec v dobrej finančnej kondícii, tak sa im doplatí. Na
druhej strane je rozdiel, keď niekto sedí doma, nič nerobí, voči tým ktorí chodia do práce,
alebo učiteľ ZŠ má oveľa náročnejšiu úlohu teraz, keď učí online - by to nebolo férové.
Mgr. Bálint informoval, že prebieha online vyučovanie, čiže učiteľ priamo komunikuje so
žiakom, tam je problém u tých rodičoch, ktorí nemajú takúto možnosť, alebo nevedia
nainštalovať do počítača.
Ing. Fabová odporučila OZ v júni by sa znova stretnúť, pripraviť už zmenu rozpočtu, lebo už
určite budú iné prognózy dofinancovania a budeme vidieť ako ďalej, dohodnúť sa na ďalšom
postupe aj obec ako zriaďovateľ školy aj s vlastným rozpočtom.
Starosta: júl, august až budú prázdniny, tak si ľudia čerpajú dovolenky, ako si zvykli čerpať
za normálneho fungovania. MŠ býva júl zatvorená v auguste otvorená. Uvidíme, či to už
spustia, že by sa MŠ otvorila v auguste.
Ing. Fabová aj tak bude treba prejsť celý rozpočet, lebo nevieme čo urobia podielové dane.
JUDr. Kederová: podielové dane urobia dosť veľa.
Starosta: tento mesiac nám podielové dane poslali také ako majú, lenže máj, jún zvyknú
chodiť najhoršie, až nepošlú ani polovicu, tak bude naozaj veľmi zlá situácia. Keď to
financovanie vyjde nám na tie originálne kompetencie, potom sa môžu doplatiť mzdy. Ak by
niekomu mala byť nižšia mzda ako minimálna, je našou povinnosťou doplatiť do minimálnej
mzdy, napr. školská jedáleň.
Valentová: majú minimálne mzdy?
Mgr. Bálint: majú o niečo vyššie, ale počítajú, že tam sa bude musieť doplácať.
Starosta: budeme sa snažiť, ako aj každý rok dávame odmeny, až to bude možné
dofinancujeme tie tri mesiace, alebo do kedy to bude trvať. Toto riešenie nám pripadá
najrozumnejšie, robiť to bude asi celé Slovensko, lebo keď tie peniaze vyčlenili, tak každý sa
o to bude zaujímať. Vypracovalo sa usmernenie pre riaditeľ ZŠ podľa čoho sa držať.
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Starosta ďalej uviedol: čo sa týka tejto situácie, nemáme žiadne centrum, čo by nás riadilo,
usmernilo, aké opatrenia čo máme robiť. CO RS sa zachovali veľmi nekompetentne,
preposlali nám len to čo schválil hlavný hygienik, alebo vláda a čo nám poslal aj SMOZ a čo
sme počuli aj v televízii, aj to s jednou zásadnou chybou. Napr. otváracie hodiny potravín –
nebolo nám dovolené do toho vstúpiť, aby sme si prispôsobili podľa vlastných potrieb. Aj
hlásenia sme si sami museli pripraviť aby sme upozornili ľudí čo napr. nepozerajú televízor,
alebo nevenujú pozornosť dianiu. Snažili sme sa ľuďom povedať len dôležité veci a aby sme
zbytočne veľa nevyhlasovali. Keď začala karanténa, ani rúška neboli. Sami sme sa museli
starať, starším ľuďom sme zabezpečili rúška, volal na Svetlú aj navštívil starších osamelých
dôchodcov, či niečo nepotrebujú. Nebol žiaden problém, že by bolo treba zabezpečiť základné
potraviny. U nás je zabezpečené zo Soboty vozia stravu ľuďom čo chcú. Čo sa týka
sterilizovania prostredia, vôbec žiadny pokyn, tak sme kúpili rozprašovač, Savo a 2 X
denne striekame kontajnery, zdravotné stredisko, obecný úrad, priestory pred Jednotou
a zastávky autobusové. Upratovačka každé 2 hod. strieka kľučky, podlahy stiera 2 X denne
Savom. Všetky tieto opatrenia sme si sami zabezpečili. Máme zatvorenú mrežu, sme tu stále,
keď niekto príde zakričí, sú tam dve t.č., vybehneme, zbytočne kontakt nech sa nerobí, podá
papiere. Lebo chodili tu aj z Vrboviec, bez rúšok požičiavať peniaze. Fungujeme na takýchto
podmienok, zatiaľ sa nikto nesťažoval, kto príde každý je vybavený. Úrad práce poslal
nariadenie, že nezamestnaný § 10 a § 12, by nemali robiť. To sa jednalo o obce, ktoré majú
napr. 50 takých, ale my máme už len troch P. Brádňana, P. Suju a T. Baláža, robili buď
v cintoríne, alebo vonku v prírode dodržali sa hygienické podmienky. Najnovšie už to
povolili, len aby sa nebolo veľa ľudí na kope.
Ing. Fabová: akou látkou, akým roztokom akou koncentráciou dezinfikovať neporadili ani na
hygiene, ale treba sa v prvom rade zamerať na ochranu svojich zamestnancov, aby mali
rúška, dezinfekciu podlahy, kľučky.
JUDr. Kederová podporila p. starostu, keď v sociálnej poisťovni ochorela zamestnankyňa,
dva týždne nebolo nikoho kto by urobil testy, hygiena sa vyhovárala na obvodného lekára,
obvodný lekár na hygienu, napriek tomu že im mali urobiť testy do 24 hod. a informovať ich.
Ukázalo sa, že tieto zložky, ktoré máme nefungujú. Z krízového štábu - 4 ľudia, boli traja na
dovolenke. Každý rok sa robí CO sklad tá istá inventúra, storočné veci tam, teraz ani len
nenapadlo nikoho či sú nejaké masky. Na takéto situácie nie sme vôbec pripravení.
Starosta: aj v štáte, mali byť na krízovom všetky zložky aj policajné, vojenské, nielen
hygienik a infektológ. My sme objednali aj pre zamestnancov aj pre hasičov rúška FF2, aj
dezinfekčné prostriedky, aj 7 ochranných oblekov, keby bolo treba ísť do karantény. Mali sme
aj pohreb, riešilo sa to tak, že p. farár bol minimálne 8 – 10 m vzdialený, pred domom
smútku bola rakva, pár stoličiek pre najbližšiu rodinu a vonku v cintoríne koľko ľudí príde,
tam môžu tomu nezabránime, keď sa dodržia rozostupy.
Ďalej starosta informoval, že na prízemí je už hotová rekonštrukcia mužských WC, ženské už
bočné steny sú hotové, bude sa robiť podlaha. Kto má záujem môže to pozrieť.
JUDr. Kederová: a IBV?
Starosta odpovedal, dal urobiť kalkuláciu na vodovod, plyn, chodníky a cestu stým že
vypíšeme súťaž, teraz to dá stavebnej komisii, nech zasadne, potom bude finančná,
zastupiteľstvo a môžeme vypísať súťaž. Poprosil prítomných kto by mal známeho, väčšie
stavebné firmy, treba povedať. Môžeme poslať aj šiestim, aby nás to vyšlo lacnejšie.
Škvarka: Aký vyšiel ten rozpočet?
Starosta odpovedal: verejné osvetlenie 24 tis. €, preložka vysokého napätia 24 tis. €, dažďová
kanalizácia 12 tis. €, tá kanalizácia na ul. Hornej čo tam chceme dať tie rúry, čo sme už
dostali prostriedky, dažďová kanalizácia celého areálu 60 tis. €, rozšírenie verejného
plynovodu 22 tis. €, vodovod 40 tis. €, komunikácie a chodníky 150 tis., celkom 438 tis. €.
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Dúfajme, že to bude min. o 70 tis. € menej. Súťaž bude musieť robiť človek, ktorý nato má
oprávnenie.
Škvarka: Riešilo by sa to úverom? Zo štátu sa už na to nedá?
Starosta odpovedal: SLSP už poslala, ešte pred krízou ponuku 2,5 %-ný úrok. Napr. vodovod,
plynovod a elektrika, až sa zmenia zákony bude to povinnosťou tých firiem, ktoré to vlastnia
a ovládajú. Zatiaľ to napr. vodovod, aj plynovod musíme spraviť my, a to aj ich firmou, ktorú
oni povedia. My súťaž na verejné obstarávanie vyhlásime, lebo tam si dáme do podmienok, že
keď bude dosť fin. prostriedkov a schválený úver, rozhodne OZ kedy sa to bude realizovať.
Dakedy bolo tak, že sa požiadalo, čakalo sa možno rok, dva, ale urobili. Teraz nie, musíme to
urobiť my.
Škvarka sa ešte pýtal na Útisov dom a na hangár pre hasičov.
Starosta: dali sme projekt do MAS, ešte nebolo vyhodnotené vôbec. Nevieme ani či sme boli
úspešný, lebo ešte nebolo ukončené. Tohto roku realizácia určite nebude. Bola dohoda, že
budú len 3 obce: Hrachovo, Hnúšťa a Baňa, ale Utekáč mal ísť len v druhej vlne a dal projekt
aj teraz. Na hangár pre hasičov nám dali iba 11 tis. €, celkové náklady by boli 50 tis.€, tak
sme odpísali, že ak nám nedajú 30 tis. my nato nemáme dosť prostriedkov, ani to pre nás
nebolo také nutné.
Ing. Badinka sa opýtal, či sa nebudú robiť cesty? K cintorínu s tými Vodárňami.
Starosta: Momentálne nie sú výzvy cez projekt, a keď zoberieme úver na IBV, už ďalší úver
nebudeme stíhať platiť. Opravy to áno. Cestu vodární k cintorínu - starosta z Orávky to
prednesie na valnom zhromaždení, on je v dozornej rade za Rim. Sobotu. Ďalej uviedol, že
všetky peniaze čo boli nevyčerpané z eurofondov, dovolila únia použiť na čokoľvek, čo sa
týka tejto situácie. Všetko sa zastavilo, podľa jeho názoru všetky peniaze dajú na coronu
a záchranu zamestnanosti.
P. Škvarka ešte spomenul, či by sa kontajnery v cintoríne nedali preložiť k tomu parkovisku.
P. Valentová dodala: ľudia by sa mali zmeniť, to je katastrofa čo tu ľudia robia. To je
neuveriteľné čo tam ľudia nanosia.
Starosta odpovedal: vonku to nedáme, radšej kúpime stľpy, zelenú sieťku a tie tri kontajnery
sa zakryjú, aby to nebolo vidno. Keď ich často vyvážame, tak nie je neporiadok.
Škvarka: Chceme v piatok postaviť mája, bez akýchkoľvek ceremónií, bez ľudí. Už je aj
pripravený.
Starosta odpovedal: Nie je problém. Stužky dáme. Nie sme proti, takéto akcie podporujeme.
K bodu č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Ondrej Knechta
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
O. Vetrák

_____________________

Matej Škavrka

_____________________

Zapísala: Katarína Mareková
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DOCHÁDZKA
poslancov OZ za rok 2020

Meno priezvisko
Ondrej Vetrák
Ing. Miroslav Badinka
JUDr. Zuzana Kederová
Ing. Miroslav Kochan
Ján Lupták
Matej Škvarka
Iveta Valentová

VIII. OZ
29.4.2020
P
N
P
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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