Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. júna 2021.
---------------------------------------------------------------------4-------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Karol Šamaj, poslanec OZ
p. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
Ďalší prítomní:

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2020
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2021
6. Vodovod
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom,
poslanci program jednohlasne schválili.
Za: p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana, Ján Tarana, Anna Ďuratná,
Martin Kuchta,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: p. Martin Kuchta, Ing. Milan Mizera
Overovatelia zápisnice:
p. Anna Ďuratná, p. Karol Šamaj
Zapisovateľka:
p. Šošková Dana

3. Kontrola uznesení

Kontrolór obce predniesol kontrolu plnenia prijatých uznesení.
Uzn.č. 68/2020 predaj lyžiarskeho vleku – navrhuje počkať kým sa neodpíše (teraz je hodnota 30 tis., navrhuje zrušiť toto uznesenie
Uzn. č. 69/2020- odpadové hospodárstvo predlžuje sa termín do konca roka 2021, nakoľko
Úlohu nebolo možné splniť.
Termín: do 31.12.2021.
Jednohlasne schválené.

4. Záverečný účet obce
- p. Tarana Jaroslav - ako finančná komisia sedeli dosť dlho nad ním, odporúčame
schváliť, pán kontrolór mal výhrady k 2 bodom - sú veľké nedoplatky celkovo, kamerový
systém sa najskôr urobil, až potom sa to schválilo
- p. Tarana Jaroslav – navrhuje sledovať vodomery v šachtách aspoň pol roka, treba porovnať,
ktorí nemá vodu obecnú, a ktorí majú, a neodoberú, treba zamestnanca, ktorí to má
v pracovnej náplni, aby to robil.
Finančná komisia nemá výhrady.
Kontrolór navrhuje schváliť záverečný účet bez výhrad,. Ďalej upozorňuje na to, že sa tu veľa
vecí porušuje, starosta by mal robiť opatrenia voči zamestnancom.
Záverečný účet bol jednohlasne schválený.

5. Plán kontrolnej činnosti.
Kontrolór obce oboznámil o Pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Poukazuje nato, že
v rámci vymáhania pohľadávok treba kontrolovať, či sa v tom robí alebo nie,
Taktiež pohonné hmoty, aj keď je GPS, či sú jazdy všetky pracovné alebo súkromné, či sa
jazdy nevyužívajú na iné nielen pracovné cesty,
- Podnety, sťažnosti – či sa v tom konalo alebo nie,
- Sú tu dve skupiny zamestnancov, ktorí robia a ktorí si neplnia pracovné povinnosti,
nespolupracuje sa tu,
Nie je možné aby pracovník robil výkaz a druhý mu dal všetky podklady,
- Treba kontrolovať dohody mimo pracovného pomeru, či sa nedávajú na to, čo má
pracovník robiť.
p. Tarana Jaroslav - chcel by vedieť, či sú rozhodnutia, ktoré sa vydávajú podľa právnej
stránky správne, či sú tam správne zákony, ktoré sa neustále ako vieme novelizujú,
- doplniť do plánu kontrolnej činnosti – vykonanie kontroly náležitosti vydaných rozhodnutí
za rok 2021 (platobných výmerov)
- p. Mizera Milan – stále počúva, stále nedochádza k náprave, treba pomenovať konkrétne
veci a konkrétnych ľudí, treba povedať, ktorí pracovník to urobil, či neurobil a nech potom
rovno v správe kontrolóra je priložené vyjadrenie starostu, áno prijal som takýto záver, ale nie
my stále tu počúvame že sú tu 2 skupiny, treba teda konkrétne menovať zamestnancov keď tvrdíš
pán kontrolór, že niekto robí iní nerobí.

Jednohlasne schválené, návrh doplniť o vykonanie kontroly náležitosti vydaných rozhodnutí
r. 2021 (platobné výmery).
Starosta obce dal slovo p. Ing. Pavlovi Pijákovi , ohľadom kanalizácie.
P. Piják informoval prítomných poslancov o tom, že obec má vypracovanú kanalizáciu s Kys.
Lieskovcom, a má nové informácie, že Európska únia vracia Slovensku peniaze na
kanalizáciu, ale čerpať to môžu len tí, ktorí budú mať verejné obstarávanie a projekty.
Lieskovec nechce do toho ísť, ale navštívil i starostku v Dunajove, ktorá by do toho išla.
6. Vodovod
- starosta informoval prítomných poslancov o poruche, ktorú sme našli, bola to dosť veľká
porucha, ešte pravdepodobne je jedna, len sme sa k nej nedostali, lebo je pravdepodobne pri
rodinnom dome, ale oni sa tu pravidelne nezdržiavajú.
Informáciu starostu o stave vodovodu OZ berie na vedomie.

7. Rôzne
- p. Šamaj, treba zistiť, ktorí majú súkromný vodovod, ktorý obecný, kto má obidve napojené
- Oz navrhuje, aby p. Gúcky do septembra urobil správu o stave obecného vodovodu.
-

Starosta obce – informoval o finančných prostriedkoch z rezervného fondu, kde nám
zostalo 89 236,45 €.,
OZ schvaľuje jednohlasne použitie prebytku.
Starosta navrhuje vyplatiť pozemok p. Slížovej, vyplatiť kultúrny dom.
Poslanci navrhujú stretnutie finančnej komisie, kde sa dohodne, na aký účel budú
použité.
Žiadosť Peter Svrček – úprava nebytových priestorov na futb. ihrisku
Tarana Jaroslav – pozemok nie je náš a stavebné povolenie nemôžeme dať,
Kontrolór – ako môžu futbalisti dať súhlas na prerábku, keď budova je obce, žiadna
zmluva o nájme nič (žiaden nájomný vzťah),
OZ berie žiadosť na vedome.

8. Diskusia
Starosta obce – ako to bude ďalej s osvetlením, dva týždne bol vypadnutý dolný koniec,
nesvietilo
verejné osvetlenie.
- p. Tarana Jaroslav – dať objednávku pri každej poruche,
- p. Mizera Milan – spriehľadní sa tento systém, aby sme vedeli, čo vlastne je zlé,
nevieme za aké služby platíme, aký je problém vo verejnom obstarávaní , – nemáme
žiadne podklady o tom, že čo sa tam opravovalo, keď sme platili 1000 € mesačne,
treba zavolať p. Surovčáka na finančnú komisiu.

Overovatelia zápisnice: p. Karol Šamaj
p. Anna Ďuratná
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