Zápisnica č.9/2015
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bartošova Lehôtka dňa 04.12.2015
o 17:00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Bartošovej Lehôtke.
Na základe zákona NR SR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 12 ods.1 bolo
zvolané riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bartošovej Lehôtke s určením miesta,
času, programu rokovania a v obci bolo verejne propagované.
Prítomní:

poslanci:

Pracovníčka OcÚ:
Hl. kontrolór obce:
hostia:

Miroslav Kollár
Zlatica Groschová
Eva Kaštierová
Jaroslav Forgáč
JUDr. Dušan Klimo
Ing. Margaréta Klimová
Ing. Iveta Šovčíková
podľa prezenčnej listiny

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Informácia – Chodník cez cintorín
Čerpanie rozpočtu za I. polrok
Prvá úprava rozpočtu
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR 2016
8) Žiadosť o vyjadrenie k povoleniu doby predĺženia činnosti vykonanej banským
spôsobom na ložisku pucolánov „Závoz Bartošova Lehôtka – Stará Kremnička“ na
roky 2016 – 2020
9) Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015
10) Žiadosti a sťažnosti občanov
11) Rozpočet obce Bartošova Lehôtka 2016 a výhľad na roky 2017 - 2018
12) Rôzne
13) Schválenie uznesenia
14) Záver
Schválenie programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

1

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zvolená Ing. Margaréta Klimová.
Za overovateľov určení Jaroslav Forgáč a JUDr. Dušan Klimo.
Za napísanie uznesenia určená Ing. Margaréta Klimová.
3.Kontrola plnenia uznesení
Prečítaná zápisnica č.8/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
30.09.2015.
OcZ berie na vedomie.
a.) OcÚ zvolať na deň 14.10 2015 o 17:00 hod. zhromaždenie občanov do sály kultúrneho
domu za účasti občanov, zástupcov vodárenskej spoločnosti, a zástupcov obce Jastrabá –
splnené
b.) OcÚ urobiť prieskum trhu ohľadom odvozu reštauračného odpadu a osloviť starostu obce
Dolná Ves so žiadosťou o spolufinancovanie prípadnej kúpy kompostéra pre kuchynský
odpad do Materskej školy - splnené
c.) OcÚ uzavrieť zmluvu spravovaní webovej stránky obce s pánom Michalom Beňom
s mesačnou odmenou 30,- Eur - splnené
d.) OcÚ Bartošova Lehôtka zverejniť na webovom sídle obce rozhodnutie obecného
zastupiteľstva č.1/30/09/2015 ako aj jeho vyjadrenie v konaní na Ústavnom súde
Slovenskej republiky spis. zn. I. ÚS 378/2015 podané prostredníctvom právneho
zástupcu. – nesplnené
e.) Hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu vedenia účtovníctva od 01.01.2015 do
30.06.2015 a výkazníctva, hlavne kódy zdrojov a kontrolu rozpočtu – nedokončené
f.) OcÚ zabezpečiť vkladanie materiálov na webovú stránku obce – splnené

4.Informácia – Chodník cez cintorín
Projekt „Chodník cez cintorín“ bol zrealizovaný s malými odchýlkami od projektu pri
realizácií a súhlasilo sa s vyplatením faktúry firme effe s.r.o.
OcZ schvaluje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

5.Čerpanie rozpočtu za I. polrok
OcZ bolo oboznámené s čerpaním rozpočtu a pripomienkovali zlú formy a chyby v údajoch.
Hlavná kontrolórka navrhuje vzhľadom na už použité finančné prostriedky upraviť rozpočet
presunom finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu aby sa vyhlo navýšeniu
rozpočtu.
OcZ upozornilo na porušenie zákona o rozpočtových pravidlách a o finančnej kontrole.
OcZ berie na vedomie a tento bod posúva na ďalšie zasadnutie.
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6.Prvá úprava rozpočtu
OcZ malo výhrady ku faktúre TKR a k zbytočnému navyšovaniu niektorých položiek
rozpočtu, ktoré sa nevyčerpajú. Navrhuje presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých položiek. Presúva tento bod na ďalšie zasadnutie.
OcZ ukladá OcÚ aby predložil spornú zmluvu s TKR a faktúru vo výške 2 408 €. Taktiež
žiada písomné vysvetlenie starostu k úhrade faktúry.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

7.Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR – 2016
Vzhľadom na zmenu vo financovaní dobrovoľných hasičov, kde štát poskytuje finančné
prostriedky prostredníctvom obce formou dotácie. OcZ rozhodlo o zriadení dobrovoľnej
hasičskej jednotky a jej premenovaní na dobrovoľný hasičský zbor obce Bartošova Lehôtka.
OcZ schvaľuje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

8.Žiadosť o vyjadrenie k povoleniu doby predĺženia činnosti vykonanej banským
spôsobom na ložisku pucolánov „Závoz Bartošova Lehôtka – Stará Kremnička“ na roky
2016 – 2020
OcZ bolo oboznámene so žiadosťou a nesúhlasí s ťažbou nerastných surovín v katastrálnom
území Bartošova Lehôtka, ktoré prijalo uznesením č. 26/2015 z 29. 05. 2015. OcZ nesúhlasí
s požiadavkou firmy GEOVIN na predĺženie povolenia k činnosti na ložisku „Závoz
Bartošova Lehôtka – Stará Kremnička“ na roky 2016 – 2020.
OcZ neschvaluje žiadosť.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

OcZ ukladá OcÚ bezodkladne sledovať a zverejniť všetky rozhodnutia Banského úradu vo
veci povolenia predĺženia činnosti vykonávanej banským spôsobom na ložiskách pucolán
Závoz Bartošova Lehôtka – Stará Kremnička“ na roky 2016 – 2020.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

3

9.Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015
OcZ rozhodlo o zložení inventarizačnej komisií pre OcÚ, MŠ, ŠJ, PO KD. Inventarizačná
komisia pre OcÚ vykoná aj dokladovú inventarizáciu.
OCU : Eva Kaštierová, Marieta Neuschlová, Ing.Margaréta Klimová
MŠ : Marieta Neuschlová, Erika Forgačová, Zlatica Grošová
ŠJ : Marieta Neuschlová, Ing.Margaréta Klimová, Erika Forgačová
PO : JUDr. Klimo, Ondrej Barát, Jaroslav Forgáč
KD : JUDr. Klimo, M. Kollár, J. Ošust
OcZ schvaľuje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

10.Žiadosti a sťažnosti občanov
10.1. Mgr.Miroslava Sadovská
Žiadosť o pridelenie financií z rozpočtu obce pre občianske záležitosti v roku 2016. Finančný
príspevok vo výške 2000€ na zveľadenie obradnej miestnosti a zakúpenie priestorového
mikrofónu. Finančný príspevok na kultúrnu činnosť vo výške 672€.
OcZ schvaľuje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

10.2. Matuš Lisí
Ponuka na vylepšenie a úpravu webovej stránky obce www.bartosovalehotka.eu za 200€
a správu webu mesačne vo výške 20€. OcZ momentálne nemá záujem o túto službu.
OcZ berie na vedomie.
10.3.
Žiadosť o pristúpenie obce Hliník nad Hronom a Obce Stará Kremnička k Zmluve o zriadení
spoločného stavebného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.03.2003.OcZ súhlasí
s pristúpením obcí do spoločného stavebného úradu s podmienku, že sa nezvýšia poplatky
stavebného úradu pre obec Bartošova Lehôtka.
OcZ schvaluje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

4

10.4. Ing. Iveta Šovčíková
Žiadosť o schválenie členstva v Regionálnom vzdelávacom centre Nitra. Ponúkajú školenia
pre pracovníkov obecného úradu v zmysle platnej legislatívy s členským poplatkom 130€
ročne a podmienkou, že členstvo schváli OcZ..
OcZ schvaluje.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

10.5.
OcZ ukladá povinnosť OcÚ povinnosť informovať OcZ o všetkých žiadostiach
a sťažnostiach občanov.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

11.Rozpočet obce Bartošova Lehôtka 2016 a výhľad na roky 2017 – 2018
Rozpočet nebol pripravený v požadovanej forme. OcZ presúva bod schválenie rozpočtu na
rok 2016 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

12.Rôzne
12.1. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. OcZ schválilo odmeny
poslancom a členom komisií vo výške (v čistom):






Kollár
Groschová
Forgáč
Kaštierová
Klimo

120€
115€
110€
120€
70€

 Kocholová
 Hodrušská
 SPOZ

7€
7€
150€

Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

5

12.2. Povinné zverejňovanie informácií na stránke obci v súlade so zákonom. OcZ ukladá
OcÚ povinnosť zverejniť všetky dokumenty súvisiace s povinným zverejňovaním informácií.
Za zverejnenie na internetovej stránke je zodpovedný p.Beňo.
12.3. OcZ ukladá OcÚ informovať občanom, ktorý sa dožívajú jubilea, že budú pozvaní na
slávnostné prijatie, ktoré sa uskutoční štvrťročné. Informovať občanov z dôvodu zvýšenia
kriminality aby si všímali svoje okolie.
12.4. Sťažnosť občanov na šírenie zápachu z GROTTO. OcZ ukladá OcÚ písomne vyzvať
firmu GROTTO aby eliminovala šírenie zápachu sa po celej obci (čistička odpadových vôd,
pachy z výroby).
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

13.Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali za predložené uznesenia priebežne takto:
Hlasovanie:

Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa: 0
Navrhované uznesenie bolo jednomyseľne schválené poslancami OcZ.
14. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil zástupca starostu Miroslav Kollár a poďakoval
všetkým za účasť. Termín najbližšieho riadneho zasadnutia OcZ je15.01.2016.

Overovatelia zápisnice:

Starosta:

Jaroslav Forgáč

Ľubomír Bielik:

JUDr. Dušan Klimo

V Bartošovej Lehôtke, dňa 30.01.2016
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