Zápisnica č.1/2011
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ ) v Obci Pitelová
konaného 4.2.2011 o 1600 hod v zasadačke obecného úradu
1. Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík, skonštatoval že sú prítomní všetci poslanci
2. Za zapisovateľa bol určený Ing.Peter Snopko
- za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing.Lukáš Mališ - OZ schválilo návrh
jednomyseľne
- za overovateľov boli navrhnutý Marián Čabák a Ing.Ján Chalmovský - OZ schválilo
návrh jednomyseľne
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva - viedol a po
jednotlivých bodoch informoval Ján Kubík
- k časti B:/ Ukladá
- k bodu: Zástupcovi starostu obce Ing. Rastislavovi Kubáňovi stanoviť cenu za
používanie súkromného motorového vozidla starostovi obce Jánovi Kubíkovi pre
potreby obce, podľa platných zákonov a vykonávacích vyhlášok prítomní
konštatovali, že sa už kúpilo auto do majetku obce, preto je úloha bezpredmetná
- k bodu: Poslanci obecného zastupiteľstva ukladajú obecnému úradu, aby vždy do 20.
dňa nasledujúceho mesiaca im bolo predložené položkovite všetky príjmy a výdavky
v elektronickej podobe spolu s dokumentmi vrátane zmlúv, ktoré boli uzavreté
v konkrétnom mesiaci informoval Ján Kubík, že sa dopracúva prenos informácií,
Rastislav Kubáň sa ponúkol operatívne zaškoliť pracovníčku obecného úradu.
- k bodu: Obecnému úradu zakúpenie domény pre internetovú stránku
www.pitelova.eu, vybudovanie internetovej stránky poslancom obecného
zastupiteľstva, aktualizovanie úradných dokumentov (príjmy, výdavky, zmluvy)
obecnému úradu v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva informoval Ján
Kubík, že doména je zakúpená, zostáva málo času na jej pravidelné plnenie, Lukáš
Mališ a Rastislav Kubáň sa ponúkli na tvorbu stránky
- k bodu: Ukladá obecnému úradu vypracovať žiadosť na zmenu vlastníka cesty od
Obecného úradu na Horný koniec a zaslať ju na príslušné orgány informoval Ján
Kubík, že písomne oslovil kompetentné inštitúcie v Bratislave a v Banskej Bystrici.
Zatiaľ s negatívnym výsledkom. O snahe BBSK nepreberať do majetku ďaľsie cesty
informoval aj Ing.Rastislav Ku báň
- k časti E:/ Odporúča:
- k bodu: Obecnému úradu zmeniť plánovanú trasu výstavbu hlavnej poľnej cesty
(vysasfaltovanie) z Horného konca do Kuricov prostredníctvom PPA (realizátor je
Pozmekový úrad), na výstavbu cesty od obchodu Jednota do Kuricov, prípadne
spojnicu obce Pitelová a obce Trnavá Hora (popod družstvo) informoval Ján Kubík,
poľné cesty sa z dôvodu nedostatku financií neplánujú spevňovať a ani asfaltovať.
- k bodu: Obecnému úradu informovať poslancov obecného zastupiteľstva o stave
výstavby pripojenia časti obce Pitelová - Dolina na Pohrnonský vodovod každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva informoval Ján Kubík, že opakovane jednal
s vodárenskou spoločnosťou, časť dolina je naplánovaná spolu s realizáciou
vodovodu pre Trnavá Hora, žiaľ z dôvodu nedostatku financií neplánujú v dohľadnej
dobe pokračovať s realizáciou.
-

V suvislosti s odborným dohľadom nad vodovodmi pre obec Pitelová prišiel
informovať OZ p.Ďaďo, ktorý oboznámil prítomných o zákonne o prevádzkovaní
neverných vodovodov. Informoval, že robí hlásenia a v spolupráci s RÚVZ Žiar nad
Hronom zabezpečuje rozbory pitnej vody. Konštatoval, že pitná voda je v norme.
Ing. Rastislav Kubáň vyzval p.Ďaďa, aby znížil odmenu za výkon, vyzval tiež
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starostu, aby oslovil aj iné obce, ktoré využívaju takéto výkony a spoločne
postupovali pri určení výšky odmeny.
- Ján Kubík vyzval predsedov komisí, aby doplnili a zaktuálnili počty členov.
- Ján Chalmovský ako predseda stavebnej komisie, navrhol, aby stavebná komisia pri
určení priorít na opravu ciest počkala, kým sa roztopí sneh a na najbližšom zasadnutí
OZ podá komisia správu - OZ schválilo návrh jednomyseľne
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2010 bola prítomným položkovite vysvetlená
Ing.Rastislavom Kubáňom
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011 predniesol JUDr.Spáč, navrhol tiež aby
OZ prijalo uznesenie, ktoré mu umožní vykonávať advokátsku prax aj po dobu výkonu
funkcie hlavného kontrolóra obce - OZ schválilo návrh jednomyseľne, Ing.Rastislav
Kubáň navrhol, aby kontrola hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho
rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie bola už v období február-apríl
2011 - OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti s touto zmenou jednomyseľne
Majetkovo - právne veci, jednotlivé žiadosti predkladal a vysvetlil Ján Kubík
- Patrik Mareš, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č.EKN 491 - OZ návrh
jednomyseľne zamietlo, k bodu Ing.Rastislav Kubáň navrhol odkúpenie riešiť
dražbou, JUDr.Jaroslav Spáč zdôraznil potrebu podrobnejšej žiadosti
- Dušan Polák, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku o výmere 18m2 pri ceste do
hory - OZ poverilo stavebnú komisiu obhliadkou a na nasledujúcom OZ podať
správu
- Pavol Martinca, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - OZ návrh zamietlo, jeden
poslanec sa zdržal. OZ poverilo stavebnú komisiu obhliadkou s tým aby nedošlo
k stretu záujmov pri zdroji vody
Prerokovanie žiadostí
- Ján Kubík informoval o ústnej žiadosti p.Radu, aby mohli cez obec Pitelová navážať
techniku a materiál na výstavbu fotovoltaickej elektrárni v katastri obce Jastrabá OZ návrh jednomyseľne zamietlo a poverilo starostu Ján Kubíka, aby poslal výzvu
na nepoužívanie prístupovej cesty cez obec Pitelová firme ERB Finančné
služby,s.r.o. a obci Jastrabá. Pre Generálnu prokuratúru SR schválilo obecné
zastupiteľstvo dať podnet na vykonanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti pri
vydávaní stavebného povolenia, nakoľko výstavba fotovoltaickej elektrárne
pokračuje aj s použitým iných prístupových ciest.
Rôzne
- Starosta obce Ján Kubík dal návrh aby zástupca starostu obce Pitelová Ing.Rastislav
Kubáň mohol ako ďalšia osoba podpisovať úradné dokumenty a aby bol poverený
vykonať úkony s podpisovým vzorom - OZ schválilo návrh jednomyseľne
- Ján Kubík dal návrh, aby v prípade poškodenia a zničenia vodomeru mohol tam, kde
je prenajatý uplatňovať náhradu škody - OZ schválilo návrh jednomyseľne
- Starosta požiadal predsedu kultúrnej komisie, aby vypracoval plán kultúrnych akcií OZ schválilo návrh jednomyseľne
- Vo veci Anna Danková, občianka Pitelovej a jej uznania za sociálne odkázanú prišli
vyjadriť svoj názor p.Ľubomír Gáfrik a p.Anna Gáfriková. Krajský súd v Banskej
Bystrici ide rozhodovať o skutočnosti, či je p.Anna Danková odkázaná na sociálnu
službu. Poslanci vyslovili názor, aby starosta obce Ján Kubík, ako správny orgán
rozhodol a ešte pred pojednávaním vydal rozhodnutie o jej sociálnej odkázanosti.
- Starosta Ján Kubík informoval o ponukách, ktoré dostal na rekonštrukciu spodných
WC v kultúrnom dome, poslanci vyjadrili, že ponuky musia byť
kompletné, zrovnateľné a poverili s výberom dodávateľa stavebnú komisiu
- Starosta Ján Kubík informoval o p.Kubíkovej Anežky, bytom obec Pitelová, ktorá si
neplní výchovné povinnosti, má list o 87 vymeškaných hodinách jej dieťaťa.
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Starosta Ján Kubík informoval o liste zo spoločného stavebného úradu, kde
upozorňujú na sprísňovanie opatrení proti nepovoleným stavbám
- Ing. Ján Chalmovský požiadal o sprevádzkovanie hasičského auta a o vybavenie
výnimky na mýto - OZ schválilo návrh jednomyseľne
- Ing.Rastislav Kubáň tlmočil požiadavku o zlej počuteľnosti obecného rozhlasu pri
dome p.Remeníka, dal návrh na zmenu značky Pitelová centrum, upozornil na zlé
značenie križovatiek a potrebu nových značiek. Ján Kubík vysvetlil vzdialenosti
domov od obecného rozhlasu, i značenie v obci a na nové značky uviedol, že nie sú
vyčlenené financie. OZ pripomienky neshválilo a zaoberať sa s nimi nebude.
9. Návrh na uznesenie prečítal Lukáš Mališ - OZ schválilo návrh jednomyseľne
10. Ján Kubík ukončil rokovanie OZ
-

Zapísal: Ing.Peter Snopko

Overovatelia zápisnice:
Ing.Ján Chalmovský:
Marián Čabák:
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