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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Šimon Jozef (PN) 

   

Zástupkyňa starostu: p. Ing. Pokorná Iveta  

Poslanci OZ: p. Bučková Hana  

 p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Koreň Pavol  

 p. Kyselicová Alena  

 p. Ing. Michalička Boris  

 p. Zápotočná Dana  

   

Hlavná kontrolórka: Bc. Gardianová Veronika  

   

Zapisovateľka: p. Hložová Drahomíra  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Plnenie plánu a rozpočtu za rok 2009 
3. Zastupovanie starostu obce 
4. Rôzne: 

- odpovede na otázky občanov 
5. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedla zástupkyňa starostu obce Ing. Pokorná Ivete, ktorá konštatoval, že je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a tiež sú prítomní občania, ktorí sa verejného 
zhromaždenia chceli zúčastniť preto sa môže verejné zhromaždenie začať. Privítala 
prítomných poslancov OZ a občanov a oboznámil s programom rokovania. K programu 
rokovania neboli žiadne pripomienky a zástupkyňa starostu rokovanie verejné zhromaždenie 
občanov otvorila. 
 

2. Zastupovanie starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo poprosilo občanov o pomoc pri realizovaní zastupovania starostu 
obce, nakoľko starosta je dlhodobo chorý a zástupkyňa starostu, ako ostatný poslanci 
obecného zastupiteľstva sú pracovne natoľko vyťažení, že nemajú čas na zastupovanie 
starostu, preto sa chcú poradiť s občanmi, ako ďalej pokračovať. Je tu možnosť vziať do 
pracovného pomeru vedúceho úradu, ktorý bude zastupovať starostu obce, ale podpisovať a 
rozhodujúce právo bude mať naďalej starosta obce, bez jeho súhlasu tento pracovník nemôže 
nič spraviť a ani podpísať. 

Občania mali k tomuto bodu rôzne pripomienky a zástupkyňa starostu už hovorila s 
niekoľkými občanmi, ale ani jeden nemal o uvedenú funkciu záujem až p. Ing Doktor Anton 
predbežne súhlasil, že sa na zastupovanie starostu podujme. Tak občania prítomní na 
verejnom zhromaždení navrhli na zastupovanie p. Ing Doktora Antona. S týmto kandidátom 
súhlasili a hlasovali za neho všetci občania prítomní na verejnom zhromaždení ako aj poslanci 
OZ, okrem 7 občanov, ktorí sa zdržali hlasovania. Uvedené hlasovanie malo iba odporúčajúci 
charakter, nakoľko všetky pracovno právne vzťahy môže riešiť výlučne starosta obce a aj 
príp. vedúceho úradu by musel práve starosta prijať do pracovného pomeru. 

 

3. Rôzne 

Pripomienky a otázky občanov: 
 

- Dom sociálnych služieb vo Svinnej – aký je aktuálny stav 
Sú spravené pred projektové a projektové práce a čaká sa na aktuálnu výzvu z Euro fondov. 
 

- Získania pozemkov na výstavbu nových rodinných domov v obci 
Starosta oslovil niekoľkých občanov aký majú záujem s pôdou, ktorú vlastnia a táto by bola 
na výstavbu rodinných domov, ale občania nejavia záujem o odpredaj a obec nevlastní 
pozemky, kde by bolo možné vytvoriť stavebné pozemky. 
 

- Územný plán obce 
Nakoľko obec nemusí mať vytvorený územný plán obce tak tento ani nemá, ale možno by 
vhodné, aby aj malá obec mala svoj územný plán obce, avšak tento stojí však veľké finančné 
náklady, je teda na zváženie či plán obce je potrebné vypracovať. 
 

- Miestny rímskokatolícky kostol 
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Na miestny kostol sa v roku 2009 prispeli financie na prieskumné práce a starosta obce sa v 
spolupráci so správcom farnosti podieľal na vybavovaní dotácie pre miestny rímskokatolícky 
kostol. 
 

- Zverejnenie miezd pracovníkov obce 
Nebolo by asi dobré, aby sa mzdy pracovníkov vyvesili na verejnej tabuli, ale kto má záujem 
si ich pozrieť, môže tak urobiť v kancelárií obecného úradu. 
 

- Doriešenie súkromnej telefónnej linky starostu obce 
Uvedenú telefónu linku si starosta obce prepíše na seba a pre starostu sa kúpi jeden mobilný 
telefón a preplatí sa mesačný kredit. 
 

- Informácia prečo nebola upravená plocha klziska po čistení potoka 
Klzisko je momentálne vyčistené od navážky odpadu z potoka. Nakoľko však nieje to parcela, 
ktorá patrí obci , takže sa zásahy a opravy uvedeného klziska nemôžu prevádzať. Je potrebné 
jednať zo súkromnými osobami, ktorým uvedené parcely patria. 
 

- Zvýšenie dopravy kamiónov cez našu obec 
Nakoľko cez našu obec sa vyskytla naozaj zvýšená preprava kamiónov je potrebné, aby sa 
uvedeným zaoberali tiež kompetentný. Pán Pieružek poukázal, že už 10 rokov je v obci 
zavedený plyn a je pri pánovi Kyselicovi a farskou záhradou porušená statika cesty a je len 
otázka času, kedy tam sa poruší aj plynové potrubie ktoré tadiaľ ide, preto je potrebné zavolať 
plynárov, aby sa k tomuto vyjadrili. 
 

- Ako sa vymáhajú podlžnosti za miestne dane a poplatky 
Za nedoplatky dane z nehnuteľnosti a miestne poplatky sa občanom zasielajú upomienky, 
alebo sa oslovia osobne a je potešujúce, že veľké nedoplatky naša obec nemá, jedná sa len o 
malý počet občanov, ktorý nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, alebo miestne poplatky. 
 

- Aké sú úľavy a zľavy pri miestnych daniach  
Úľavy na miestnych daniach sú uvedené vo VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Zníženie je u občanov, ktorí majú nad 65 
rokov, alebo majú ZTP preukaz o 30% sadzba za komunálny odpad a poplatok za psa na 
sumu 3,50 €. 
 

- Čistenie potoka 
Potok v dolnej časti obce až po dom pani Adamcovej vyčistený minulý rok a cez obec by sa 
mal čistiť tento rok. 
 

- Likvidácia odpadu zo záhrad 
Odpad zo záhrad si každý občan likviduje vo vlastnej záhradke tžak, že si môže spraviť 
kompostovisko. 
 

- Výmena obrazu v kancelárií starostu obce 
Výmena obrazu sa uskutočnila rozhodnutím OZ ešte asi v roku 2001 na základe ohodnotenia 
znalcom a vymenila sa za obraz s pánom Krausom L. za obraz zimné Tatry, ktorý visí u 
starostu obce. Či nehrozí niečo také aj striekačke. Nie striekačku chceli zapožičať do múzea, 
ale výbor PO s tým nesúhlasil a preto striekačka ostala v garáži. 
 

- Financovanie TJ 
Zaznela otázka, či považujú poslanci OZ spôsob financovania resp. výšku dotácie pre TJ za 
transparentnú. 
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- Dokončenie osvetlenia pri 10 BJ v Bobotskej Lehote 
Občania sa dožadovali odpovedí, čo ďalej a čo s infraštruktúrou. Osvetlenie je spravené, je 
potrebné iba spraviť dve lampy pri pánovi Šlosárovi. 
 

- ZPOZ, kto je v ZPOZe a ako sú zabezpečený 
V ZPOZe (Zbor pre občianske záležitosti) pracoval pán Fridrich J. ako predseda, Hložová D, 
Ďuriačová D, Bartošová M. Deti materskej školy alebo Základnej školy pripravili vždy krátky 
program. 
 
Zástupkyňa starostu v krátkosti informovala občanov o hlavných plánoch na rok 2010: 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- Rekonštrukcia Obecného úradu 
- Kanalizácia pri 4 Bj pri č. domu 286 
- Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli MŠ a ZŠ 

 

4. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, zástupkyňa starostu poďakovala 
za účasť a verejné zhromaždenie OZ ukončila. 
 
 
 
 
 

Zástupkyňa starostu obce: p. Ing Pokorná Iveta  
 


