Obec Stožok , 962 12 Detva
ZÁPI SNI CA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 07.09.2017 o 17:30 hodine
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Ukončenie XXI. zasadnutia OZ : 07.09.2017 o 21:00 hodine
Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa
Schválenie programu OZ
Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Príhovor kandidáta do volieb BBSK
Výročná správa za rok 2016, správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Aktualizácia smernice o sťažnostiach
Schválenie prekleňovacieho úveru na financovanie „Poľné cesty – pozemkové úpravy“+
stanovisko hlavného kontrolóra
8. Schválenie prísediacich Okresného súdu Zvolen
9. Žiadosť ZUŠ A MŠ, návrh VZN – výška príspevkov zákonného zástupcu na úhradu
nákladov (školné)
10. Prevzatie a podpísanie menovacích dekrétov krízového štábu, školenie CO
11. Vyúčtovanie akcie Rozprávkový les
12. Rôzne
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Otvorenie zasadnutia určenie zapisovateľa
V úvode XXI. OZ starostka obce Bc. Darina Petrincová privítala všetkých zúčastnených
a konštatovala, že je prítomných 6 poslancov - Mgr. Radoslava Búdová, Ing. Andrea Nemcová,
Ing. Jozef Petrinec, Ľubomír Výbošťok, Jana Ďurinová, Mikuláš Figura.
Zapisovateľ- Katarína Melichová

2. Schválenie programu OZ
Poslanci program schválili.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

3. Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrhovákomisia: Mgr. Radoslava Búdová, Ing. Jozef Petrinec
Overovatelia zápisnice: Mikuláš Figura, Jana Ďurinová
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

4. Príhovor kandidáta do volieb BBSK – MUDr. J. Spodniaka
- Pani starostka privítala pána MUDr. Jána Spodniaka a odovzdala mu slovo. Ten sa predstavil
a informoval poslancov o kandidatúre do volieb BBSK za nezávislého poslanca okresu Detva.
Predstavil svoj program a porozprával o problematike v zdravotníctve. Požiadal o podporu
poslancov a občanov Stožku v blížiacich sa voľbách do BBSK. Prisľúbil pomoc našej obci.
Nakoniec poďakoval pani starostke za priestor na OZ.

5. Výročná správa za rok 2016, správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Poslanci obdržali konsolidovanú výročnú správu, ktorú zobrali na vedomie.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura
6. Aktualizácia smernice o sťažnostiach
Poslanci obdržali vnútorný predpis č.1/2017, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri
vybavovaní sťažností v podmienkach obce Stožok. Ing. Jozef Petrinec navrhol, aby sa do
smernice dopísali tel.č. poslancov aj iné potrebné čísla. Pani starostka požiadala poslancov, aby
si smernicu naštudovali a mohli informovať občanov. Poslanci schválili smernicu
vo všeobecnom znení, ktorá bude zverejnená.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

7. Schválenie prekleňovavieho úveru na financovanie „Poľné cesty – pozemkové
úpravy“ + stanovisko hlavného kontrolóra
-Pani starostka informovala o posúdení možnosti čerpania návratného zdroja financovania
„Poľné cesty – pozemkové úpravy“. Po prieskume bánk bola najvýhodnejšia Slovenská
sporiteľňa, ktorá nám poskytla najnižší úrok. Hlavný kontrolór Ing. Ivan Sivok poslal
stanovisko k možnosti čerpania úveru pred ich konečným schválením, ktoré bolo poslané aj
poslancom. Poslanci schválili a ustanovili starostku, aby ako zástupca obce, uzatvorila

so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluvu o úvere a ďalšiu dokumentáciu a vykonávala aj všetky
ďalšie úkony súvisiace s úverom, jeho zabezpečením a čerpaním.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

8. Schválenie prísediacich Okresného súdu Zvolen
- Pani starostka oslovila pani Vajsovú Vieru a pána Mgr. Kočlíka Dušana za vymenovanie
prísediacich Okresného súdu vo Zvolene. Obidvaja súhlasili s menovaním a podpísali
dotazník prísediaceho. Poslanci schválili vymenovanie prísediacich Okresného súdu
vo Zvolene.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

9. Žiadosť ZUŠ a MŠ, návrh VZN – výška príspevkov zákonného zástupcu na úhradu
nákladov (školné)
- OZ sa zúčastnil pán riaditeľ ZUŠ Mgr. Michal Budinský, ktorý predniesol žiadosť
o schválenie dokumentu o výške príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených
so štúdiom (školné) pre školský rok 2017/2018. Hudobný odbor štúdium pre dospelých do 25
rokov z 8 € na 10 €.
- Pani riaditeľka MŠ Mgr. Zuzana Chlpošová poslala žiadosť o zvýšenie mesačného poplatku
dvojročných detí prijatých na predprimárne vzdelávanie na sumu 14 eur mesačne.
-Mgr. Radoslava Búdová pripomienkovala, že je to na MŠ Stožok veľa. Urobila si prieskum
a zistila, že v MŠ Detve sa platí 15 eur mesačne. Preto navrhla 10 eur mesačne.

- Poslanci sa zhodli na sume 10 eur mesačne pre dvojročné deti schválili VZN č.4/2017.
Za : Mgr. Radoslava Búdová

Proti:

Zdržal sa:

Ing. Andrea Nemcová
Ing. Jozef Petrinec
Ľubomír Výbošťok
Jana Ďurinová
Mikuláš Figura

10. Prevzatie a podpísanie menovacích dekrétov krízového štábu, školenie CO
- Starostka odovzdala poslancom menovací dekrét krízového štábu. Poslankyňa Ing. Andrea
Nemcová podala návrh na školenie poslancov od zástupcu okresného úradu – Mgr. Horárika.

11. Vyúčtovanie akcie „Rozprávkový les“
Starostka oboznámila s výdavkami a príjmami RL 2017.

12. Rôzne
- starostka vsunula návrh, kde ju a starostu Klokoča oslovil pán Malatinec, že máme pripravené
projekty z roku 2010 cyklochodník Stožok – Klokoč. Stará cesta popri zvoničke, ktorá by mala
byť asfaltová a 3,5 metra široká. Poslanci schválili podanie ŽoNFT cyklotrasy Stožok – Klokoč.
- Mgr. Radoslava Budová informovala OZ o priebehu letného detského tábora, na ktoré boli
pozitívne ohlasy,
- pán poslanec Ľubomír Výbošťok položil otázku ohľadom projektu, ktorý sa týkal kultúrneho
domu. Starostka odpovedala, že výzva o projekt bola zamietnutá. Pán poslanec taktiež podotkol,
že nie je zverejnená zápisnica z 20. mimoriadneho zasadnutia OZ a že pani starostka neskoro
zverejnila dátum mimoriadneho zastupiteľstva.
-pán poslanec Výbošťok pripomienkoval zaasfaltovanie vedľajšej poľnej cesty VPC 31
- Ing. Andrea Nemcová informovala o šachte s redukčným ventilom, na ktorý dohliada pán

Miroslav Sabol. Ak by bolo potrebné zakúpiť nové redukčné ventily do domácností, bude
o tom včas informovať,
- OZ sa zúčastnila pani Zdena Výbošťoková, ktorá sa informovala, či sa môže priamo pripojiť
na vodovod z dôvodu slabého tlaku. Pani Nemcová jej odporučila, že jej redukčný ventil
skontroluje pán Sabol a on sa aj dohodne na ďalšom riešení.
- pani starostka sa informovala k žiadosti pána Štefana Bohumeľa a Štefana Kováča, v ktorej
žiadajú o odkúpenie cesty na okresnom úrade. Jedná sa o cesty, ktoré vznikli po pozemkových
úpravách a rozhodnúť o ich odkúpení môže len okresný úrad v spolupráci s krajským úradom.
Na odpoveď z kraja sa ešte čaká,
- pani starostka ďalej oznámila, že VÚC potvrdila asfaltovanie a pán Jombík položenie
obrubníkov na hlavnej ceste od rázcestia na žel.stanicu po prvý dom v obci. Frézing ostáva pre
potrebu obce.
- pani starostka informovala o začatí rekonštrukcie bezdrôtového rozhlasu,
- páni poslanci sa zhodli na pozvaní pani Anny Ďurišovej na budúce OZ z dôvodu prerobenia
projektu,
- pani Zdena Výbošťoková navrhla zvolávanie komisie pri udeľovaní a odovzdávaní bytov,
poslanci súhlasili s návrhom,
- pán poslanec Mikuláš Figura informoval o sťažnosti vodičov autobusov, ktoré sa týkajú áut,
parkujúcich na hlavnej ulici,
- pani starostka prečítala vyúčtovanie za kosenie, na ktoré sa pýtali páni poslanci na minulom
OZ, náklady za r. 2015, 2016 boli do 1000,- €, čo je v porovnaní s faktúrou za r. 2014, ktorá
bola v hodnote 2 400,- € nižšia.

Záver
Starostka ukončila XXI. zasadnutie OZ a prítomným poďakovala za účasť.

Uznesenia z XXI.OZ dňa 07. 09. 2017
K bodu 1,2,3 OZ prijíma uznesenie č. 185/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e
1. Program, ktorým sa bude riadiť OZ

B/ U r č u j e
1. Zapisovateľka : Katarína Melichová
2. Overovatelia zápisnice: Mikuláš Figura, Jana Ďurinová
Návrhová komisia: Ing. Jozef Petrinec, Mgr. Radoslava Búdová
K bodu 4 / OZ prijíma uznesenie č. 186/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
C/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Príhovor kandidáta na poslanca do BBSK – MUDr. J. Spodniaka
K bodu 5/ OZ prijíma uznesenie č. 187/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
C/ B e r i e n a v e d o m i e
1.Výročnú správu za rok 2016
K bodu6/ OZ prijíma uznesenie č. 188/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e
1. Vnútorný predpis č.1/2017, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Stožok, ktorý bude po dopísaní zverejnení na obecnú stránku
K bodu7/ OZ prijíma uznesenie č. 179/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo

Udeľuje súhlas
s prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške maximálne 667 024, 96,- € na
investičný účel „Poľné cesty“ s podpisom bianko zmenky a zriadením práva k pohľadávkam
z bežného účtu ako zabezpečenia úveru.

Obecné zastupiteľstvo
Ustanovuje
starostu, aby ako zástupca obce, uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluvu o úvere
a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonávala aj všetky ďalšie súvisiace operácie s ôverom,
jeho zabezpečením a čerpaním.
K bodu8/ OZ prijíma uznesenie č. 190/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e
1. Prísediacich Okresného súdu Zvolen - Mgr. Dušan Kočlík, pani Viera Vajsová

K bodu9/ OZ prijíma uznesenie č. 191/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e
1. Návrh VZN č. 4/2017 O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Stožok. ZUŠ z 8 € na 10 €. MŠ z 7 € na 10 € dvojročných detí.
K bodu10/ OZ prijíma uznesenie č. 192/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
C/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Prevzatie menovacích dekrétov krízového štábu
K bodu11/ OZ prijíma uznesenie č. 193/17 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
C/ B e r i e n a v e d o m i e

1. Výučtovanie akcie Rozprávkový les
K bodu 12/ OZ prijíma uznesenie č. 194/17 – OZ

Obecné zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e
-

predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybudovanie cyklotrasy určenej

-

na dochádzanie za zamestnaním“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce,

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu

-

vo výške 5 % - 10 538,91 EUR,

-

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

B/Ukladá
-

pozvať pani Annu Ďurišovú na budúce OZ ohľadom preplatenia faktúry

-

za prepracovanie projektu na cestu,

-

zriadenie bytovej komisie – kontrola poradovníka, prideľovanie bytov a odovzdávanie
bytov.

C/ B e r i e n a v e d o m i e
-

informáciu pani starostky o realizácii obrubníkov v časti dolného Stožku aj asfaltovaní

cesty, frézing úseku ostáva pre potreby obce,
- informáciu pani starostky k pohonným hmotám pri kosení,
- informáciu pani starostky k rekonštrukcii bezdrôtového rozhlasu,
-

sťažnosť od vodičov autobusov podanú pánom poslancom Mikulášom Figurom

o parkovaní áut pri hlavnej ulici,
- pripomienka pána poslanca Ľubomíra Výbošťoka o zverejnení zápisnice z XX. OZ.
Bc. Darina Petrincová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

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

