Zápisnica zo 4. pracovného stretnutia OZ zo dňa
28.12.2016
Program podľa pozvánky:
1. VZN 1/2016
2. Návrh plánu zasadnutí na rok 2017
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. P. Elena Šmídová sa stretnutia z dôvodu
iných povinností a neskorého zaslania pozvánky na pracovné stretnutie nezúčastnila.
K bodu 1) Starosta privítal prítomných na pracovnom stretnutí. Začal prvým bodom
pripomienkovaním k schvaľovaniu VZN o dotáciách. Zdôraznil, že návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli obce. Pripomienky, ktoré boli prerokovávané na
predchádzajúcich pracovných stretnutiach boli zapracované do úpravy návrhu.
Z pripomienok sa odstránili niektoré časti, ktoré by mohli vyvolávať rozdielne výklady.
Do VZN sa zapracovali sankčné mechanizmy, nakoľko bolo poukázané na skutočnosť, že
n.o. nepredložila v predpísaných termínoch požadované výkazy. K zapracovaným
termínom sa vyjadrila p. Tomaškovičová, aby bol súlad medzi účtovaním obce. Do VZN
sa pridala príloha s tabuľkovou časťou na sledovanie a ľahšiu kontrolu použitia dotácie
a tabuľka s prepočtami detí. Poslanci a hlavná kontrolórka pripomenuli starostovi obce, že
konečnú verziu VZN má zabezpečiť pre všetkých poslancov na OZ.
Poslanci odsúhlasili prijatie VZN v naznačenej podobe.
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Úloha: pripraviť VZN do konečnej podoby a zabezpečiť preposlanie poslancom a hlavnej
kontrolórke, pripraviť VZN pre poslancov a H.K na OZ v tlačenej podobe.
Termín: do 30.12.2016
Zodpovedný: starosta obce
Po rozprave Jana Lopatková pripomenula starostovi, že nebol určený zapisovateľ
a overovatelia zápisnice. Následne starosta určil za zapisovateľku Martinu Lopatkovú a za
overovateľov Janu Bendovú a Ľuboša Brunovského.
K bodu 2) Starosta predložil návrh konania zasadnutí na rok 2017. Pripomenul, že zákon
ukladá povinnosť stretnutia 4x ročne, on navrhol stretnutí predbežne 6.
Po
predchádzajúcej dohode sa za rokovacie dni stanovili spravidla pondelky, okrem
posledného rokovania, ktoré by sa malo uskutočniť v piatok. Predložené termíny:
27. 2. 2017
24. 4. 2017
26. 6. 2017
18. 9. 2017
27. 11. 2017
15. 12. 2017
Jana Lopatková naznačila, že na riešenie vzniknutých problémov by bolo vhodné zvolať
zastupiteľstvo už v januári. Starosta oponoval, že prijatie VZN je náročný proces, ktorý
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vyžaduje čas na prípravu a dodržanie lehôt, takže by sa nestihli materiály pripraviť včas
a dobre a obec má na začiatku roka veľa práce s rôznymi výkazmi a pod. Poslanci
odsúhlasili zvolené termíny, s tým, že sa môžu priebežne upravovať. Jana Lopatková ešte
poukázala na potrebu úpravy bodu v pripravenom rokovacom poriadku, kde bol
zakomponovaný ako deň rokovania spravidla piatok.
Úloha: Zakomponovať do pripravovaného Rokovacieho poriadku ako rokovací deň
spravidla pondelok.
Termín: do 30.12.2016
Zodpovedný: Jana Lopatková
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Napriek tomu, že sa program pracovného stretnutia týmto vyčerpal pokračovalo sa bodom
Rôzne.
 Martina Lopatková upovedomila starostu obce o zasadnutí poradnej komisie,
pričom z jej zasadnutia vyplynuli úlohy aj pre starostu obce. Požiadala ho, aby
podľa požiadaviek členov komisie pripravil pre p. Michala Blašku do konania OZ
požadované dokumenty vo fotokópii, a to najmä dokumentáciu a podklady
k povoleniu na výrub náletových drevín, podklady k ČOV a takisto vytýčenie
pozemkov obce, ktoré by boli vhodné na prípadné vybudovanie zberného dvora.
Takisto z komisie vyplynuli úlohy pre poslancov, ktorí mali zabezpečiť
informáciu, či boli dodržané lehoty. Starosta k uvedenému uviedol, že on si
momentálne čerpá dovolenku. Martina Lopatková mu pripomenula, že aj ostatní
členovia zastupiteľstva a kontrolórka si čerpajú dovolenku a napriek tomu sa
stretávajú a riešia problémy. Starosta sa vyslovil, že k ČOV má k dispozícii len
zmluvu o dielo a odovzdávajúci protokol, nakoľko bola kolaudovaná za
predchádzajúcej starostky. K pozemkom uviedol, že sa nachádzajú na LV 561.
Jana Lopatková mu pripomenula, že členom komisie nepomôže ak budú mať LV
s uvedenými číslami parciel, ale je potrebná katastrálna mapa, kde bude presne
vidieť o ktoré pozemky sa jedná. Starosta uviedol, že mapa je dostupná cez
katasterportál, alebo geo...? Po konzultácii sa zaviazal, že teda pripraví pre členov
komisie aj mapu. K dokumentom na povolenie výrubu starosta uviedol, že
povolenia vydáva spoločný obecný úrad, kde to má na starosti p. Mečírová
a občan, majiteľ nehnuteľnosti požiada o výrub(strom do výšky 1,3m a priemeru
do 0,8 m) – ona vystaví to preverí, a dá doklad a súhlas s výrubom. P. Brunovský
sa spýtal, či tomu rozumie správne, že obec teda s uvedenou vecou nič nemá.
Starosta odpovedal, že je to tak. Brunovský sa znovu spýtal, ako je teda možné, že
keď nemáme s vecou nič spoločné, tak prečo nám firma údajne chce dávať peniaze
a stromky. P. Bendová položila otázku, či už obec niečo postúpila p. Mečírovej a
či už uplynulo od postúpenia 30 dní. Starosta odpovedal, že už uplynulo 2x60 dní.
Firma podľa starostu nemá žiadne rozhodnutie, lebo p. Mečírová vec postúpila na
odbor životného prostredia Okresného úradu, ktorý vec skúma. Po kladnom
vyjadrení ŽP rozhodnutie predloží obci a tá zaujme stanovisko. Otázka poslancov,
či môže obec rozhodovať o výrube súkromných pozemkov. V tomto prípade ide
o lesné porasty a trvalé trávnaté porasty a obec s tým nič nemá, lebo rozhoduje
OÚ ŹP a až potom návrh prerokuje a rozhoduje obec. Inak sa postupuje pri
drevinách a inak pri lesných porastoch. P. Brunovský sa opýtal, či starosta nič
nepodpísal. Odpoveď starostu - NIE. Starosta znovu zdôraznil p. Bendovej, že
termín 2x60 dní si predĺžil OÚ ŽP ako orgán štátnej moci.
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Úloha: Pripraviť pre stanovených členov komisie požadované podklady- k ČOV,
k náletovým drevinám, pozemky a mapu.
Termín: do 30.12.2016
Zodpovedný: starosta
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Martina Lopatková opätovne dôrazne upozornila starostu na porušovanie zákona
tým, že nedodržiava zákonom stanovené lehoty. Pripomenula, že pozvánka na
pracovné stretnutie bola poslancom a kontrolórke doručená len 1 deň pred
konaním pracovného stretnutia, pozvánka na zastupiteľstvo bola zverejnená až
dnes (28.12.), pričom podľa zákona musí byť zverejnená aspoň 3 dni pred
konaním zastupiteľstva a musí byť uverejnená aj na úradnej tabuli obce, čo nebolo
opätovne splnené. Takisto sa poukázalo na skutočnosť, že čas konania nebol
poslancami odsúhlasený a 18 hod. je vzhľadom na konanie neskorý. Starosta
oponoval tým, že 28.,29. a 30. sú tri dni, takže termín dodržal. Tu bolo poslancami
vysvetlené, že 3 dni pred konaním sú minimálne 3 dni a teda pred konaním takže
mal byť zverejnený minimálne 27. 12. Osemnásta hodina je zvyčajným časom
konania zastupiteľstva. P. Bendová starostovi pripomenula, že OZ sa musí v tomto
termíne opätovne zísť práve pre jeho chyby. Po krátkej konzultácii sa zmenil čas
konania na 15 hod . s tým, že p. Bendová trvala na tom, aby bola na internete jasne
vyznačená ZMENA konania OZ a bolo zabezpečené aj vyhlásenie rozhlasom.
Poslanci pripomenuli starostovi povinnosť zverejnenia na úradnej tabuli. Jana
Lopatková žiadala, aby OZ uznesením schválilo Rokovací poriadok komisií. Pri
tejto príležitosti sa p. Brunovský ospravedlnil, že sa OZ nebude môcť zúčastniť.

Úloha: Dodržiavať stanovené termíny a spôsob oznamovania konania OZ a aj pracovných
stretnutí , zverejňovať oznamy na úradnej tabuli spôsobom , aký vyžaduje zákon.
Termín: trvalý
Zodpovedný: starosta
Úloha: Schváliť Rokovací poriadok komisií OZ.
Termín: 30.12.2016
Zodpovedný: Jana Lopatková, poslanci
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Martina Lopatková začala kontrolu plnenia uznesení a úloh ako
z predchádzajúceho OZ, tak i z pracovných stretnutí, lebo z nich vyplynuli úlohy,
ktoré neboli splnené. Ako prvý bod položila otázku, prečo starosta nesplnil úlohy
a uznesenia, ktorým bol žiadaný, aby zverejnil správu NKÚ a všetky dokumenty.
Starosta sa vyjadril, že dokumenty boli 28.12. zverejnené. Martina Lopatková mu
pripomenula, že stanovený termín bol 23.12. a keby Lopatková nevyzvala
pracovníčku obce, aby uvedená úloha bola v zmysle prijatých uznesení splnená,
tak by splnená nebola. P. Jana Bendová vyzvala starostu, aby sa jasne vyjadril
k dôvodu, prečo úlohu nesplnil. Starosta sa vyjadril, že by veci zverejnil.

Úloha: Plniť stanovené úlohy a dodržiavať stanovené termíny. Dôsledne vyžadovať
kontrolu plnenia úloh a stanoviť opatrenia pri nesplnení úloh.
Termín: trvalý
Zodpovedný: starosta, poslanci, hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
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Proti: 0
Zdržal sa: 0


Jana Lopatková poukázala na potrebu prijať opatrenia k neschváleným položkám
z rozpočtového opatrenia 1/2016. Pripomenula, že p. Brunovský mal za úlohu
zistiť, akým spôsobom bola riešená zmluva prechodu na SSE. P. Brunovský
položil starostovi konkrétne otázky s ohľadom na podpis predmetnej zmluvy.
Podľa neho už bola zmluva podpísaná, aj keď starosta tvrdí, že len poveril SSE
konaním. Brunovský vyzval starostu, aby predložil doklady, ktoré podpísal.
Starosta vyhlásil, že momentálne ich nemá. P. Brunovský teda požiadal starostu
o číslo na pracovníka, s ktorým starosta jednal, aby si mohol priamo u neho overiť
informácie.

Úloha: Doložiť telefonický kontakt na povereného pracovníka SSE.
Termín: do 29.12.2016
zodpovedný: starosta
Úloha: Preveriť stav podpisovania zmlúv a so zistenými skutočnosťami oboznámiť
poslancov a hlavnú kontrolórku.
Termín: do 30.12.2016. alebo po skontaktovaní
zodpovedný: Ľuboš Brunovský
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Kontrola plnenie úlohy vyúčtovanie elektrickej energie pod Poštou. Starosta
vysvetlil, že p. Potúček namieta, že odpočet nie je správny. Poslanci položili
otázku, ako je možné, že nebolo za energie platené , keď zmluva bola nastavená
tak, že musí byť urobený odpočet pri preberaní obecného majetku a takisto pri
ukončení nájmu.. Energie musia byť vyúčtované. Jana Lopatková sa spýtala
starostu, či má zapísaný počiatočný a konečný stav elektromeru. Starosta
odpovedal, že áno. Na výzvu, aby teda stav predložil starosta predložil snímku
z elektromeru, na ktorom bol zaznamenaný stav KONCOVÝ k 30. 6.2015
19050,4 kwh. Požadovaný počiatočný stav nebol predložený. Na otázku či je
pravdou, že p. Potúčkovi bolo odpustené platenie poplatkov, ak zasponzoruje
podujatie obce starosta odpovedal, že p. Potúčka oslovil, či prispeje sponzorsky na
podujatie v auguste, ale to sa nakoniec nekonalo.
Úloha: Predložiť počiatočný stav elektromeru a opatrenia.
Termín: do 30.12.2016 zodpovedný: starosta – opatrenia poslanci a hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Kontrola cestovných príkazov a povinnosti mať havarijné poistenie. Hlavná
kontrolórka pripomenula, že preverovala vyúčtovanie CP a preverovala povinnosť
mať uzatvorené havarijné poistenie pri využívaní vlastného auta na služobné
účely. Podotkla, že okolité obce nemajú HP, ale po konzultácii bolo odporučené,
aby HP auto malo. P. Brunovský sa vyjadril, že HP na staršie auto by bolo drahé
a že sa môže problém vyriešiť prijatím uznesenia k využívaniu MV na služobné
účely.

Úloha: Predložiť návrh uznesenia na využívanie OMV na služobné účely na februárové
OZ.
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Termín: do 30.12.2016 zodpovedný: starosta – opatrenia poslanci a hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Pri kontrole plnenia úloh ohľadom dodržiavania a doplatenia príplatkov v zmysle
zákonných ustanovení pracovníčke obce starosta prisľúbil, že uvedené náležitosti
budú vyriešené vo výplatnom termíne za mesiac december. Tak budú upravené
i platové dekréty pracovníčke a od 1.1.2017 aj hlavnej kontrolórke. Starosta
prisľúbil, že pre pracovníčku obce zabezpečí aj súhlas na operatívne jednanie
s úradmi (elektrárne, plynárne, telekomunikácie atď.). Ďalej na zrýchlenie práce so
skenovaním a zverejňovaním dokumentov zabezpečí preskúšanie skenera
v tlačiarni z jeho kancelárie a prípadnú vzájomnú výmenu prístrojov. J. Lopatková
poukázala na potrebu písomného poverenia na zastupovanie starostu obce.

Úloha: Zabezpečiť nové platové dekréty pre pracovníčku obce, hlavnú kontrolórku,
zabezpečiť doplatenie príplatkov, výmenu tlačiarne /skenera. Starosta obce vystaví
písomné poverenie pre zástupcu starostu.
Termín: do 30.12.2016 zodpovedný: starosta , hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Riešenie káblovej televízie, dodávateľov. Starosta oznámil poslancom, že
dodávateľ prisľúbil napriek zvýšeniu poplatkov bude v 1Q2017 cena za vysielanie
rovnaká. P. Maco má vyšpecifikovať položky na zvýšenie cien, tie však bude vedieť
až po rokovaní s Markízou. P. Maco zabezpečuje vysielanie pre okolité obce
okrem Dechtíc, je podľa jeho názoru v okolí najlacnejší.. P. Brunovský sa spýtal
na základe čoho teda vystavil cenovú ponuku, - odpoveď bola že na základe
predbežných rokovaní s markízou.

Úloha: Zabezpečiť ponuky i ostatných poskytovateľov káblovky.
Termín: 1 Q 2017
zodpovedný: starosta
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


J. Lopatková poukázala na zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov a členov
komisií a na to, že nakoľko boli schválené na pracovnom stretnutí tak ich poskytla
na zverejnenie, nakoľko nebola zmenená forma, ale i obsah. Ďalej položila otázku,
prečo bola najskôr zverejnená faktúra p. Kvaššayovi, až potom zmluva. Starosta
vysvetlil, že p. Kvaššay bol PN a zmluvy si vzal so sebou.
Úloha: Nerobiť zásahy do schválených dokumentov, dokumenty zverejňovať v logickej
a účtovnej postupnosti .
Termín: trvalý
zodpovedný: starosta ,poslanci, hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ako dopadlo rokovanie s PRIMA BANKOU na predčasné splatenie úveruStarosta oboznámil poslancov, že mu riaditeľ Prima banky nedal ešte vyjadrenie.
Na otázku poslancov, či ho kontaktoval písomne starosta odpovedal, že
telefonicky.

Úloha: Dodržiavať uznesenie o PÍSOMNEJ komunikácii.
Termín: trvalý
zodpovedný: starosta ,poslanci, hlavná kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Upozornenia prokurátora- starosta vysvetľoval poslancom z akého dôvodu obec
opätovne dostala protesty prokurátora. Vysvetľoval, že nebol dodržaný termín
zverejňovania VZN, pochybenia boli vo výpočte ceny za odpad a takisto začiatok
platnosti. Problematické VZN, ktoré boli schválené v roku 2015vraj konzultoval
so Smolenicami a ZMOS-om. Tu p. Bendová poukázala, že starosta obce pri
schvaľovaní VZN tvrdil, že ho konzultoval priamo s p. Kleimanom dňa
9.12.2015. Prokurátor uložil obci – starostovi i obecnému zastupiteľstvu opatrenia
na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa VZN o komunálnom odpade, VZN
o VZN, a dopracovanie základných dokumentov obce do 30 dní. (28.1.2017).
Znovu sa otvorila otázka potreby rokovania v januári. Starosta obce povedal, že
sa dá dohodnúť s prokurátorom Kleimanom na termíne do 60 dní, lebo všetky
požadované dokumenty vyžadujú veľa času na prípravu.
J. Lopatková
pripomenula starostovi, že na potrebu schválenia takýchto dokumentov ona aj
obyvatelia obce upozorňovali už dávno a nikto nekonal. Starosta sa vyslovil, že už
mali byť schválené predchodcami, napr. p. Bendovou. P. Bendová sa ohradila, že
ona bola pol roka len zastupujúcou starostkou obce. J. Lopatková pripomenula, že
hoci sa neprítomnosť dokumentov ospravedlňuje tým, že zastupiteľstvo malo len 2
z 5 členov v decembri 2015 bolo zastupiteľstvo plne uznášaniaschopné, takisto aj
v januári 2016 a keby starosta počas roka za každý jeden mesiac vyhotovil jeden
dokument, tak sa nemáme o čom baviť. Rozpútala sa diskusia o vyhotovovaní
VZN, ako ich vyhotoviť tak, aby boli vydané odborne a správne. Pripomenuli
možnosť, ktorú navrhla p. Šmídová, osloviť niekoho, kto by zabezpečil ich
vypracovanie. Starosta navrhol osloviť agentúru, ktorá za 1 VZN môže vziať aj
150 -200€. J. Lopatková pripomenula, že každé VZN musí byť presne
prispôsobené pomerom v obci a keď by túto prácu vykonávala agentúra musela by
dostať pravdivé informácie.

Úloha: Zistiť možnosti vypracovávania VZN, pripraviť požadované dokumenty
a opatrenia pre prokurátora.
Termín: do 15. Januára 2017
zodpovedný: starosta ,poslanci, hlavná
kontrolórka
Za: 4 (Brunovský, Bendová, M. Lopatková, J. Lopatková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Zapisovala:
Bc. Martina Lopatková

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

Overovatelia:
Mgr. Jana Bendová

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

Ľuboš Brunovský

.................................................................
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Prezenčná listina z pracovného stretnutia dňa 28.12.2016

Starosta obce Vladimír Kašša......................................................................................................

Hlavná kontrolórka Ing. Beáta Slobodová ..............................................................................

Poslanci:
Mgr. Jana Bendová......................................................................................................................

Ľuboš Brunovský.........................................................................................................................

Bc. Jana Lopatková......................................................................................................................

Bc. Martina Lopatková................................................................................................................

Pozvaní:
Iveta Tomaškovičová ..................................................................................................................
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