Zápisnica č. 5/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Pitelová konaného 18.12.2015 o 16.00hod.
v zasadačke obecného úradu
Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík, privítal prítomných hostí a skonštatoval, že
prítomní sú štyria poslanci - p. Kubík, p. Hudec a p. Fábiková sa ospravedlnili.
Zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za zapisovateľa bola určená Michaela Vencelová.
- za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutý p. Chalmovský – OZ schválilo návrh
jednomyseľne.
- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Snopko a p. Jamrich – OZ schválilo
návrh jednomyseľne
1. Kontrola plnenia uznesenia
- z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2015 nebola obecnému
úradu uložená žiadna úloha
2. Návrh na uznesenie č. 6 – majetko-právne veci - Prestavba a nadstavba budovy
súpisného čísla 332 na nájomný bytový dom, Pitelová – 10 BJ
Hlasovanie a výsledky hlasovania
Peter
Zuzana
Peter
Ján
Peter
Ján
Martina
Kubík
Jamrich
Záhorcová
Snopko
Fábiková
Hudec
Chalmovský
A
--A
-A
Z
A-áno, N-nie, Z-zdržal sa, --neprítomný
3. Návrh na uznesenie č. 7 – majetko-právne veci - Prestavba a nadstavba budovy
súpisného čísla 332 na nájomný bytový dom, Pitelová – 10 BJ
Hlasovanie a výsledky hlasovania
Peter
Zuzana
Peter
Ján
Peter
Ján
Martina
Snopko
Fábiková
Hudec
Chalmovský
Kubík
Jamrich
Záhorcová
A
--A
-A
Z
A-áno, N-nie, Z-zdržal sa, --neprítomný
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 a č. 4
Hlasovanie a výsledky hlasovania
Peter
Peter
Zuzana
Peter
Ján
Snopko
Fábiková
Hudec
Chalmovský
Kubík
A
--A
-A-áno, N-nie, Z-zdržal sa, --neprítomný

Ján
Jamrich
A

Martina
Záhorcová
A

5. Žiadosť o sociálnu výpomoc
- dňa 16.12.2015 požiadali o jednorazovú dávku sociálnej pomoci : Ján Vrťo, Ivan
Kollár, Oľga Ivanová a Zuzana Kronerová. Návrh na výšku jednorazovej dávky
sociálnej pomoci bol vo výške 50€

Hlasovanie a výsledky hlasovania
Peter
Zuzana
Peter
Ján
Snopko
Fábiková
Hudec
Chalmovský
A
--A
A-áno, N-nie, Z-zdržal sa, --neprítomný

Peter
Kubík
--

Ján
Jamrich
A

Martina
Záhorcová
A

6. Zloženie kultúrnej komisie
- doplnenie ďalších členov do komisie kultúry sa presúva na najbližšie zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
7. Diskusia – rôzne – interpelácie
- starosta poslancov informoval o ponuke od firmy Geosense – možnosť
spracovania mapového informačného systému pre obec. Hlavný kontrolór
upozornil, že v predvolebnom období je riziko uzatvárania zmlúv vysoké.
- p. Snopko navrhol a poslanci v Obci Pitelová sa stým stotožnili, aby Obecný úrad
Pitelová zabezpečil hydrogeologický posudok na všetky vodné zdroje v obci a na
základe takéhoto aby bol vypracovaný koncept zásobovania pitnou vodou pre
celú obec Pitelová. S prihliadnutím na pribúdajúce zimné obdobia bez
dostatočnej snehovej pokrývky, čo je základ podzemnej vody a s prihliadnutím
na pribúdajúce teplé a suché letné obdobia, by bez garantovaného zdroja pitnej
vody mohol byť problém so zásobovaním pitnou v rôznych častiach obce.
Pripájať plánovanú bytovku na zdroj pitnej vody, či plánovať a budovať nové
prípojné potrubie pre časť obce je vhodné až po spracovaní takýchto dôležitých
dokumentov oprávnenou osobou.
- p. Snopko pripomenul, že ak treba riešiť zásobovanie pitnou vodou, tak asi
najväčší problém je v časti obce Pitelová Dolina, čo by malo byť tiež predmetom
konceptu zásobovania pitnou vodou.
- súčasťou konceptu zásobovania pitnou vodou je i usmernenie hospodárskeho
využitia pozemkov, ktoré môžu ovplyvniť zdroj pitnej vody. Obecné
zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby listom urýchlene upozornil správcu lesa a
aby vstúpil do jednania s UaPS Pitelová, nakoľko v blízkosti vodného zdroja
prebieha ťažba dreva. Ťažbu dreva v blízkosti vodného zdroja považujú poslanci
za rizikovú a v záujme ochrany zdroja vody by sa nemalo v ťažbe v okolí nad
zdrojom vody pokračovať a les by sa mal obnoviť.
- koncept zásobovania pitnou vodou by mal garantovať zdroje vody, ochranu
zdrojov a usmernený rozvoj obce. Tam, kde nie je dostatočne zabezpečený zdroj
pitnej vody, musí byť regulovaná nová výstavba. Koncept zásobovania pitnou
vodou i pre Obec Pitelová musí riešiť alternatívy, t.j. miestne zdroje, nové
zdroje, či pripojenie napríklad na pohronský vodovod. Tak ako sa dá na miestny
zdroj napojiť celá časť obce, tak sa dá napojiť celá časť obce na nový zdroj i
pripojiť na pohronský vodovod. Pitelová Dolina, Čierne zeme i Pitelová záhrady,
t.j. dolné časti obce Pitelová, by mohli byť napríklad napojené na pohronský

-

vodovod. I to je predmetom alternatív, ktoré by v koncepte zásobovania pitnou
vodou mali byť.
starosta informoval poslancov o ďalšej etape kamerového systému, poslanci Ján
Chalmovský a Ján Jamrich boli za návrh pána starostu, pokračovať v budovaní
kamerového systému v obci. Poslanci Peter Snopko a Martina Záhorcová nie sú
stotožnení s návrhom na pokračovanie v budovaní kamerového systému v obci
ďalšími 13 kamerami, nakoľko kamerový systém je predražený. V rámci
projektov v programovom období r. 2014 – 2020 sa vieme zamerať napríklad na
vykonanie geologického prieskumu prameňa v časti obce Dolina, vybudovaniu
novej autobusovej zastávky pri hlavnej ceste ČZ, a ostatné - viď Uznesenie č.
2/2015 B/Berie na vedomie: bod 7.

8. Návrh na uznesenie
P. Chalmovský prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie a výsledky hlasovania
Peter
Zuzana
Peter
Ján
Snopko
Fábiková
Hudec
Chalmovský
A
--A
- A-áno, N-nie, Z-zdržal sa, --neprítomný

Peter
Kubík
--

Ján
Jamrich
A

Martina
Záhorcová
A

9. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Michaela Vencelová

dňa: 18.12.2015

.........................................

Overil:
Ján Jamrich

............................

.........................................

Ing. Peter Snopko

..............................

.........................................

