Obecný úrad

P o l i a n k a

Z á p i s n i c a
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného
dňa 27. 10. 2014.
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Zasadnutia sa nezúčastnili:
Kolárik Ľubomír – ospravedlnený
Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka.
Privítal prítomných poslancov a ostatných hostí (viď prezenčná
listina)
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode
zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z
celkového počtu 5 boli prítomní 4 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení určil starosta
poslancov: p. Ing. Štefana Vičíka a p. Vítězslava Kroupu.
Poslanec Martin Kolárik vyjadril názor, že starosta si vyberá za
overovateľov iba tých poslancov, čo mu vyhovujú.
Overovatelia zápisnice boli schválení hlasovaním.
Po
tomto
starosta
prečítal
prítomným
program
dnešného
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Rozpočet obce na roky 2015 – 2017
Prenájom traktora
Rôzne pripomienky a návrhy
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Poslanec Martin Kolárik sa informoval, aké témy budú prejednané v
bode „Rôzne“ a potom namietal, že starosta porušil uznesenie č.
1/2011, lebo o bodoch nebol vopred informovaný a nemal možnosť sa
pripraviť.
Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním – schválilo program
zasadnutia.

2./ Kontrola uznesení
––––-––––––---------–
Starosta skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú splnené. Povedal, že poslanec Martin
Kolárik sa mailom informoval na plnenie uznesení č. 20/2014 a
23/2014. K uzneseniu č. 20/2014, ktoré sa týkalo vykúpenia pozemkov
a
výstavby
nájomných
domov
predložil
starosta
poslancovi
dokumentáciu k preštudovaniu.
Slova sa ujal Martin Kolárik a vysvetlil občanom prítomným na
zasadnutí, že sa u starostu informoval na postup a plnenie uznesenia
a informoval sa na zmluvu s developerom. Namietal, že nie je
predložený zoznam žiadateľov o prenájom. Uviedol, že písomne
požiadal o informácie, čo sa za 3 mesiace v tejto veci urobilo a
pýtal sa, kedy mu prídu materiály o ktoré žiadal. Skonštatoval, že
sa neurobilo vôbec nič.
Starosta namietal a vysvetlil, že projekt je v štádiu riešenia.
Uskutočnil sa prieskum záujmu, kde sa prihlásilo 23 záujemcov o
prenájom. Momentálne prebiehajú rokovania s developerom, nakoľko sa
objavili ďalšie možnosti financovania projektu, tiež rokovania s
vlastníkmi pozemkov, no vykúpenie komplikuje aj skutočnosť, že
niektorí vlastníci boli upozornení, aby
si za pozemky zapýtali čo
najviac.
Z radu občanov padla otázka, prečo sa poslanec Kolárik nezapojil do
rokovaní s vlastníkmi a nepomohol radšej obci veci urýchliť.
Poslanec Kroupa navrhol, aby sa vlastníci pozemkov oslovili písomne.
K uzneseniu č. 23/2014, na základe ktorého bol starosta poverený
vstúpiť do jednania so Slovenskou technickou univerzitou na
vypracovanie projektu na prestavbu a obnovu budovy školy, sa
starosta vyjadril tak, že na projekte sa bude robiť až po voľbách.
Poslanec Martin Kolárik informoval občanov, čo žiadal od starostu a
konštatoval, že starosta nespravil v tomto projekte nič.
Starosta namietal, že v uznesení nie je uvedený termín splnenia a
vec je v štádiu riešenia.
Poslanec Martin Kolárik sa pýtal v akom štádiu je plnenie uznesenia
č. 3/2014. Starosta odpovedal, že DHZ si vybavuje účet v banke a na
otázku
Martina
Kolárika
odpovedal,
že
hasiči
ešte
nie
sú
zaregistrovaní a nepoberajú príspevky.

3./ Rozpočet obce na roky 2015 - 2017
------------------------------------Rozpočet obce na obdobie rokov 2015 – 2017 bol zverejnený na
vývesnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote a bol zaslaný
poslancom vopred na preštudovanie. K predloženému návrhu neboli
žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu. (v prílohe)

U z n e s e n i e číslo 32/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia §9 a § 10 zák. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
a) s ch v a ľ u j e rozpočet obce na rok 2015.
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce na roky 2016-2017.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Prenájom traktora
--------------------Starosta informoval o zámere traktor prenajať spoločnosti Obecné
lesy Polianka s.r.o., ktorá by pre obec zabezpečovala služby, ako
zber separovaného odpadu, údržbu verejných priestranstiev a pod.
U z n e s e n i e číslo 33/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje štatutárneho zástupcu
obce na vypracovanie nájomnej zmluvy so záujemcom o prenájom a
predloženie tohto návrhu na budúcom zasadnutí zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5./ Rôzne pripomienky a návrhy
-----------------------------V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
Úprava rozpočtu na rok 2014 sa týkala zmeny bežného rozpočtu
rozpočtu.
U z n e s e n i e číslo 34/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2014 k
úprave rozpočtu na rok 2014. Príjmová časť rozpočtu je vo výške 181
770,- €. Výdavky rozpočtu sú vo výške 164 350,-€ , t. zn., že
rozpočet obce pre rok 2014 je prebytkový.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Dinga Milan, Kroupa Vítězslav, Ing. Vičík Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin

b) Zastupovanie hlavnej kontrolórky obce Ing. Daši Smolíčkovej počas
materskej dovolenky.
U z n e s e n i e číslo 35/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o zastupovanie hlavnej
kontrolórky obce p. Ing. Daši Smolíčkovej, počas materskej dovolenky
p. Ing. Zdenkom Smolíčkom, nakoľko spĺňa kvalifikačný predpoklad na
túto funkciu.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Dinga Milan, Kroupa Vítězslav, Ing. Vičík Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
6./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a požiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kolárik Martin:
− informoval sa na lavičku v novej čakárni. Starosta odpovedal,
že lavička tam je. Martin Kolárik povedal, že v čakárni je
stará a nevkusná lavička a neboli odstránené ani betóny z
pôvodnej
lavičky
a
skonštatoval,
že
starosta
vo
veci
umiestnenia novej lavičky neurobil nič.
Položil starostovi otázky:
− Ponúkol niekto (nejaká organizácia, politická strana) našej
obci zriadenie multifunkčného ihriska? Starosta odpovedal, že
nie, neponúkol.
− Ponúkol niekto nášmu DHZ materiálne vybavenie? Starosta
odpovedal, že o takej možnosti nič nevie.
− Ponúkla nejaká politická strana, prostredníctvom p. Galisa pre
TJ Tatran možnosť zakúpenia materiálneho vybavenia (dresy,
siete, lopty,..)? Starosta odpovedal, že nie, nič o takejto
ponuke nevie.
− Bola ponuka na rekonštrukciu kotolne v budove OcÚ a KD?
Starosta odpovedal, že obec podala žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu, ale doteraz nemá k tomu vyjadrenie.
Holčík Pavol:
− informoval, že bol za starostom, keď sa urobila nová čakáreň,
či môže zasponzorovať fošne na výrobu novej lavičky v čakárni.
Starosta odpovedal, že p. Holčík poukázal na to, že je to
škaredé, že dá lavičku urobiť na vlastné náklady a dá si do
čakárne tabuľu s informáciou, že to sponzoroval SKLEP PUB.

−

vyhlásil, že podáva obci pomocnú ruku, že navrhol starostovi
poriadať
spolu
s
obcou
kultúrne
podujatia
(napr.
MDŽ,
zábavu,...) a nech starosta netvrdí opak.

Bajcarová Jarmila:
− informovala sa, v akom štádiu je zber odpadu prostredníctvom
popolníc u Borikov. Starosta odpovedal, že je potrebné orezať
stromy okolo ciest, aby sa tam dostalo smetiarske auto, čo
zabezpečí nový zamestnanec na obci, pokiaľ si to vlastníci
neorežú sami. Potom budú smetné nádoby rozvezené.
− poukázala na skutočnosť, že keď sa dodatočne povoľoval bazén p.
Hurtu, neboli prizvaní ako účastníci konania a neboli nijak
upovedomení, že sa bazén povoľuje. Infomovala, že p. Šandrej a
Hurta vypúšťajú vodu z bazéna cez hadicu, rovno nad ich
hospodárskou budovou, od čoho je sústavne stena navlhnutá.
− uviedla, že poslanec na obvod „Boriky“ Martin Kolárik sa
nestará o nič v tejto lokalite, nezaujíma sa o problémy
občanov, ani o tom, že je plný kontajner neinformuje obecný
úrad a požiadala ho, či by nemohla byť informovaná o termínoch
poľovačiek v tejto časti obce. Martin Kolárik jej odpovedal, že
starosta s ním nekomunikuje, ako poslanec nemá iné informácie,
ako od ľudí od Borikov, nie je účastníkom pri stavebných
konaniach a informáciu o poľovačke v tejto lokalite sa pokúsi v
rámci možností zabezpečiť.
Otruba Vladimír:
− poukázal na to, že v zimnom období, sa smeti u Borikov nebudú
dať vyvážať. Keď napadne sneh sa tam smetné auto nedostane.
− upozornil na stav cesty do Borikov, že tam chodia autami aj
poľovníci a na ceste sú výtlky, ktoré s manželkou v rámci
možností opravujú a požiadal starostu o zabezpečenie suchého
betónu na vysypanie jám. Starosta poďakoval za príkladnú pomoc
a opravu nášho spoločného majetku. Podotkol, že nemá význam
výtky len lepiť a podľa možností sa zabezpečí kvalitná oprava.
Marko Vladimír:
− informoval
sa na traktor, ktorý obec zakúpila s prispením
Environmentálneho fondu, čo sa s ním bude robiť. Odpovedal mu
starosta, že sa bude zabezpečovať zber separovaného odpadu
v obci.
Holčík Pavol:
− informoval sa na sumu v rozpočte 3 500,- EUR na energie v KD,
čo to zahŕňa. Odpovedala mu referentka obce, že táto suma je
vyššia, pretože ide o preddavkové náklady na elektrinu a plyn
na celý kultúrny dom. Podľa fakturovanej spotreby bude
vypracované vyúčtovanie zvlášť za prenajatú prevádzku, z
ktorého suma sa potom dostane do bežných príjmov, čiže nebude
odrátaná z výdavkovej položky.
− pýtal sa, ako bude „poriešený mrazák“ starostu v kultúrnom
dome. Starosta odpovedal, že mraziaci pult sa už v kultúrnom

dome nenachádza a energiu má voči obci uhradenú. Tá bude pri
vyúčtovaní za kultúrny dom odrátaná, tak isto ako energie za
akcie občanov.
Kolárik Martin:
− obvinil, starostu že je podvodník. (z dôvodu trvalého pobytu)
− pýtal sa starostu: „Ako bude vyriešený nájom na jeho bordel v
priestoroch KD? Ako zaplatí za jeho haraburdy? Ako sa vyriešia
priestory zapratané jeho vecami?“ Starosta odpovedal, že prečo
mu „bordel a haraburdy“ nevadili, keď ich používali napr.
poľovníci na posedení.
Holčík Pavol:
− v minulom období sa rozbehla diskusia okolo parkovania na
chodníku, po čom bola umiestnená zákazová značka smerom na
Dolnú Polianku. Táto bola niekým vytiahnutá a vyhodená pri
chodníku. Do dnešného dňa tam je tá značka na zemi a nič sa
neurobilo. Starosta mu odpovedal, že cestárom poškodenie značky
nahlásil a viackrát urgoval, ale on nemá dosah na to, aby ju
prišli zobrať, alebo znova osadiť.
− informoval o zámere vytvoriť zbierku na finančnú pomoc pre
Dominiku Boháčovú, Polianka č. 202.

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho
starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.

---------------------starosta obce

Overovatelia:

Kroupa Vítězslav

----------------------

Ing. Vičík Štefan

----------------------

