Zápisnica č.7/2011,
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ ) v Obci Pitelová,
konaného 9.12.2011 o 1600 hod, v zasadačke obecného úradu.
1. Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík, skonštatoval ţe sú prítomní všetci poslanci.
Ako hostia za zúčastnili občania obce.
2. Za zapisovateľa bol určený Ing. Lukáš Mališ.
- za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ján Chalmovský - OZ schválilo
návrh jednomyseľne.
- za overovateľov boli navrhnutí Marián Čabák a Peter Hudec - OZ schválilo návrh
jednomyseľne.
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Tento bod viedol a po jednotlivých častiach o ňom informoval starosta obce, Ján Kubík.
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali túto správu na vedomie.
4. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č.1
Starosta predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenia - presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a to:
Č.1 Presun z poloţky 635006 (cesty) do poloţky 633004 (rozvoj obce) na zakúpenie
krovinorezu a motorovej píly, nakoľko obec motorovou pílou potrebnou na beţné práce
v obci nedisponuje, a krovinorezy, ktorými obec disponovala, sú úţ po dobe svojej
ţivotnosti a sú nefunkčné. Navrhovaná suma presunu je 1140€.
Poslanec Hudec vyjadril obavu, či máme riadne zaškolených ľudí, ktorí budú pracovať
s týmito zariadeniami, na čo mu starosta obce odpovedal ţe nie a riziko pri práci preberá
na seba.
Poslanec Kubáň sa informoval, či finančné prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2012 sú
určené na kúpu ďalšieho krovinorezu, čo starosta potvrdil.
Č. 2 Presun z poloţky 635006 (cesty) do poloţky 633004 (rozvoj obce) na financovanie
výstavby malého vodovodu v miestnom cintoríne. Výška finančných prostriedkov je 400€.
Č.3 Presun z poloţky 635006 (cesty) do poloţky 633004 (rozvoj obce) na dofinancovanie
rekonštrukcie WC v obecnom úrade, kde je potrebná výška finančných prostriedkov
určená čiastkou 2000€.
Č.4 Presun rozpočtových prostriedkov ktoré boli zhromaţdené ako spoluúčasť vo výške
2332€, vyhradených na zakúpenie traktora cez projekt odpadového hospodárstva, na
financovanie vodovodu "U Štefankov", nakoľko projekt nebol úspešný.
Č.5 Presun z poloţky 635006 (cesty) do poloţky 633004 (rozvoj obce), na dofinancovanie
vodovodu „U Štefankov“. Starosta pri tomto bode pripomenul, ţe obec mala neplánované
kapitálové príjmy vo výške 4279€ z predaja pozemkov, ktoré boli hneď presunuté na
dofinancovanie spomínaného vodovodu.
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Všetci poslanci sa zdrţali hlasovania, tým bol návrh neschválený.
5. Návrh rozpočtu na r.2012,2013,2014
Starosta informoval, ţe iba poslanec Mališ dal návrh na zapracovanie finančných
prostriedkov určených k nákupu ozvučovacieho aparátu pre potreby obce pri organizovaní
kultúrnych akcií do rozpočtu obce. Tento návrh bol zapracovaný do rozpočtu.
Starosta potvrdil, ţe dostal návrh rozpočtu od poslancov, ktorý však uţ nemohol byť
zverejnený, nakoľko bol doručený na poslednú chvíľu.
Starosta informoval poslancov, ţe obec nie je zadlţená.
Starosta vysvetlil jednotlivé poloţky a porovnal ich s návrhom, ktorý poslanci doručili
starostovi obce.
Poslanci vyzvali starostu na hospodárne vyuţívanie sluţobného motorového vozidla.
Poslanci navrhujú vypracovať územný plán obce, aby sa presne definovalo, ktorá časť
obce je na čo predurčená (zonácia obce)
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo rozpočet obce so zapracovanými
pripomienkami poslancov.
6. Návrh VZN obce o obecných poplatkoch na r.2012
Starosta oboznámil poslancov o zmenách v návrhu oproti minulému roku. Poslanci
pripomienkovali VZN o obecných poplatkoch hlavne o cene za paušál pri odbere vody,
keď občan nemá nainštalovaný vodomer. Vypustila sa časť o odpojení od vody.
Poslanec Kubáň navrhol ponechať v platnosti doteraz platné VZN z roku 2011.
Poslanci tento návrh schválili jednomyseľne.
7. Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta opravil chybu v návrhu – 5%, zmena zákona.
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez pripomienok.
8. Návrh VZN obce Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
Do návrhu bolo doplnené urnové miesto v cene 5€ na obdobie 10 rokov.
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez pripomienok.
9. Návrh VZN obce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starosta navrhol presunutie rokovania o tomto bode na nasledujúce zasadanie obecného
zastupiteľstva.
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Poslanci jednomyseľne schválili smernicu Poplatky za krátkodobé uţívanie majetku obce
so zmenou zaokrúhlenia cien na celé EUR.
Jednohlasne schválené
10. Majetkovo – právne veci návrh na kúpu nehnuteľnosti Hudec, Chalmovský, Kubík, žiadosť obce prevodu majetku štátu na obec Pitelová
Kontrolór obce navrhol vyhlásiť za prebytočné menované pozemky:
Obecné zastupiteľstvo označilo obecný majetok - parcelu CKN 767 o výmere 291m2 - za
prebytočný a obec má záujem ho predať.
Návrh schválený jednohlasne.
Obecné zastupiteľstvo označilo obecný majetok - parcelu CKN 744 o výmere 69m2 - za
prebytočný a obec má záujem ho predať.
Návrh schválený jednohlasne
Obecné zastupiteľstvo označilo obecný majetok - parcelu CKN 749 o výmere 174m2 - za
prebytočný a obec má záujem ho predať.
Návrh schválený jednohlasne
Navrhované ceny za odpredaj:
50 centov – Hlasoval za: Snopko, Proti: Mališ, Sklenka, ostatní sa zdrţali – návrh neprešiel
10 centov – Hlasoval za: Hudec, Proti: Čabák, Mališ, ostatní sa zdrţali – návrh neprešiel
25 centov – Hlasoval za: Čabák, Chalmovský, Mališ, Snopko - návrh schválený
Obecné zastupiteľstvo označilo obecný majetok - parcelu č .473 - za prebytočný a má
záujem ho predať za cenu 3€ za meter štvorcový.
Návrh schválený jednohlasne
Obecné zastupiteľstvo označilo obecný majetok - parcelu č. 258/1- za neprebytočný
z dôvodu záchytu prameňa.
Návrh schválený jednohlasne
Hlasovanie o prebytočnosti majetku obce známeho ako bývalá materská škola:
Hlasovali za: Mališ
Hlasovali proti: Hudec, Čabák, Chalmovský, Sklenka, Snopko
hlasovania sa zdrţali: Kubáň

11. Prerokovanie žiadostí: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ Pitelová na r.2012,
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre telesne a zdravotne postihnutých na r.2012, Žiadosť
o poskytnutie dotácie pre TJ Pitelová na r. 2012, Žiadosti o jednorazovú finančnú
výpomoc vo výške 47.-€ Ernest klenka, Juraj Koral, van Kollár, Ján Vrťo, Oľga
vanová, Zuzana Krónerová, Eva Lenčová , Poliak Lukáš – žiadosť o odkúpenie
pozemku
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Žiadosti lovenského zväzu zdravotne postihnutých – podali projekt, ţiadajú dotáciu
350€ na projekty týkajúce sa kultúry v obci. Starosta vyjadril názor, ţe táto organizácia sa
ako jediná podieľa na kultúre v obci, preto odporúča poţadovanú sumu schváliť.
Návrh jednohlasne prijatý.
Jednohlasne schválené.
Žiadosť TJ Pitelová – ţiadosť bola bez projektu, náklady na minulé roky boli 1000€,
vyúčtovali len 700€, 300€ nemajú vyúčtované. Starosta navrhol 700€ a zároveň ţiada, aby
mali nejaký podiel na rozvoji obce a kultúry v obci.
Poslanec Mališ sa informoval, čo bude s nevyúčtovanými 300€ z minuloročnej dotácie.
Starosta sa vyjadril, ţe v tomto musí zasadnúť komisia a tá dá stanovisko.
Poslanec Kubáň sa vyjadril, ţe obec má vyrovnaný rozpočet z dôvodu absencie jasieľ,
materskej školy, základnej školy, a v obci fungujú tri organizácie, ktoré sa snaţia udrţať
kultúru v obci, je teda potrebné tieto organizácie podporovať, lebo sa tomu nemá kto iný
venovať.
Poslanec Čabák sa vyjadril, aby si kaţdý viedol správne agendu, a teda nedošlo
k nepresnosti v týchto ţiadostiach.
Schválených 1000€ jednohlasne.
DHZ Pitelová – podali projekt, predchádzajúce ţiadosti boli 0€, teraz je ţiadosť na 1100€.
Starosta ţiada aby DHZ tieţ prispelo k rozvoju kultúry v obci. Starosta navrhol 1000€
Poslanec Sklenka navrhol 1500€. Poslanci schválili pôvodný návrh 1000€.
Pri ţiadosti o finančnú pomoc sa poslanci vyjadrili, ţe pre p. Lenčovú súhlasia s podporou
v sume 47€.
Hlasovali za: Mališ, Chalmovský, Snopko, Sklenka
Zdrţali sa: Hudec, Čabák, Kubáň
Finančnú pomoc ţiadateľov Krónerová, Kolár, Ivanová a Sklenka obecné zastupiteľstvo
navrhlo formou zakúpenia základných potravín v hodnote 47€.
Návrh bol schválený jednohlasne.
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na r.2012 J Dr. páč
Hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti. Poslanci nemali námietky a
bol jednohlasne schválený.
13. Návrh plánu zasadnutia Obecného zastupiteľstva na r.2012
Poslanci navrhli častejšie zasadnutia ako potrebu, ktorá vyplynula z doterajších skúseností.
Poslanci nový plán zasadnutí schválili jednohlasne.
14. Diskusia – rôzne
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Ing. Pilník z firmy ZUS servis predloţil návrh, ako by firma ZUS servis mohla podporiť
obec Pitelovú, pri výstavbe vodnej elektrárne na rieke Hron.
Poslanec Kubáň navrhol, aby podpora slúţila aj ako príspevok na zabezpečenie odvozu
odpadu.
Poslanec Kubáň sa prikláňa k ponuke č.1 Ing. Pilníka, a zároveň predloţil vlastný návrh pre
ZUS servis vo forme stavebných prác, zemných prác podľa rozhodnutia zastupiteľstva obce
bez obmedzenia času vo výške 135 000 €, ďalej ročný finančný príspevok vo výške
15 000 € do rozpočtu obce (z toho 5 000 € v hotovosti, zvyšok cez odpadové hospodárstvo)
Ing. Pilník potvrdil, ţe spolupráca s obcou je moţná, vyjadrenie k návrhu poslancov o
navýšení bude prezentovať po prerokovaní s ostanými majiteľmi firmy.
Pán Cehuľa vystúpil za občanov obce vo veci vodovodu. Ţiada aby sa obec priklonila
k riešeniu vodovodu v časti Pitelová Dolina ako časť kompenzácie za výstavbu Malej
vodnej elektrárne. Ďalej urguje, aby sa problém vody čo najskôr riešil.
Poslanec Kubáň informuje o stave dohody so spoločnosťou Veolia, ktorá by alternatívne
vybudovala vodovod v spomínanej časti obce.
Pani Ţiaková z časti obce Dolina informuje, ţe občania z tejto časti obce sú proti výstavbe
vodnej elektrárne.
Pán Ivan za občanov vyhlásil, ţe občania ţiadajú vyriešenie situácie vodovodu v časti
Dolina. Ţiada poslancov o zaujatie stanoviska a vyjadrenie sa k tomuto problému.
Pán Cehuľa vysvetlil problém s vodou a ţiadal ďalšiu alternatívu okrem moţnosti Veolia a
ZUS Servis.
Poslanec Kubáň vysvetlil, ţe prostriedky obce nie sú dostatočné na financovanie vodovodu
a náklady na jeho realizáciu sa rovnajú celému rozpočtu obce na jeden rok.
Poslanec Hudec vyslovil názor, ţe občania nie sú obecnému zastupiteľstvu ukradnutí
a poukazuje na to, ţe ako jediná časť obce majú zavedený plyn.
Pán Hlavko vysvetľuje ţe vec plynu bola riešená uţ predtým a hlavným iniciátorom boli
plynári.
Pán Vajs poukazuje na závadnosť vody a pripojenie plynu, ako aj na stav potoka
pretekajúceho touto časťou obce.
Poslanec Mališ navrhol, aby obecný úrad vypracoval list, v ktorom bude občanov
informovať o nutnosti mať v poriadku daňové priznanie.
Starosta navrhol, aby internetová stránka bola pravidelne aktualizovaná a aby sa našiel
človek, ktorý by túto činnosť mal na starosti ako dohodu o vykonaní práce. Poslanci navrhli
Mareka Čabáka ako správcu web stránky obce.
Poslanec Snopko vyjadril potrebu územného plánu obce z dôvodu budúcej moţnosti
zastavenia priemyselnej prevádzky v obytnej časti obce.
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Starosta navrhol komisiu na vykonanie inventúry poslancov Hudeca, Čabáka a Sklenku, aby
do budúceho obecného zastupiteľstva vykonala inventúru.
Poslanec Kubáň navrhol vypracovanie rokovacieho poriadku, ďalej navrhol aby zápisnicu v
budúcnosti vypracovával administratívny pracovník obecného úradu a aby sa vytváral
zvukový záznam zo zasadnutia.
Schválené jednohlasne
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovanie územného plánu obce a
hľadanie moţnosti refinancovania z iných zdrojov ako je rozpočet obce.
Schválené jednohlasne
Poslanec Kubáň navrhol aby:
a) Obecné zastupiteľstvo uloţilo obecnému úradu aktívne sledovanie a vyhľadávanie
moţností čerpania Eurofondov a iných fondov, ktoré sú vhodné pre obec Pitelová.
b) na kaţdom zastupiteľstve boli poslanci obecného zastupiteľstva ústne informovaní
Schválený jednohlasne.
Poslanec Kubáň navrhol aby obecné zastupiteľstvo uloţilo obecnému úradu odstránenie
osadenia značky "Pitelová centrum".
Za Odstránenie hlasovali: Kubáň, Snopko, Sklenka
Proti: Mališ
Zdrţali sa: Hudec, Čabák, Chalmovský
Návrh neschválený.
Hlasovanie za návrh o pridaní značky "Pozor deti" pri zastávke “Pri Fridrichov”
Schválený jednohlasne.
15. Návrh na uznesenie prečítal Ing. Ján Chalmovský - OZ schválilo návrh jednomyseľne
16. Ján Kubík ukončil rokovanie OZ Pitelová

Zapísal: Ing. Lukáš Mališ

Overovatelia zápisnice:
Marián Čabák:
Hudec Peter:
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