ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného dňa
15. augusta 2014 o 18,00 hod. v kultúrnom dome Horná Súča.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Juraj
Ing. Miroslav
Ing. Marián
Jakub
Jozef
Ivan
Augustín
Ing. Alojz
Milan
Pavol
Margaréta

ONDRAČKA
ČAPÁK
GUGA
KROVINA
MRÁZIK
KAKO
ŠTEFÁNEK
ŠVAJDA
VRBA
ZEMANOVIČ
DOHNANOVÁ

Starosta obce
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ
Zástupca starostu obce
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ – prišiel neskôr
Člen OZ
zapisovateľka

N e p r í t o m n n í: Štefan Buček, člen OZ (ospravedlnený)
Ďalší prítomní: Ing. Katarína Orságová, hlavná kontrolórka obce
Rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj
Ondračka a privítal prítomných poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomných 9
poslancov a poslanec Buček je neprítomny a ospravedlnený.
Písaním zápisnice poveril Margarétu Dohnanovú. Súčasne navrhol pracovné komisie.
Overovateľov navrhol Jakuba Krovinu a Ing. Mariána Gugu, skrutátorov Ing. Alojza Švajdu
a Pavla Zemanoviča, do návrhovej komisie navrhol Ing. Miroslava Čapáka, Jozefa Mrázika
a Augustína Štefáneka.
K predloženým návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplnky. Poslanci hlasovali
o všetkých pracovných komisiách, overovateľoch a skrutátoroch a jednomyseľne ich
schválili.
Ďalej starosta predložil na schválenie návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva. K programu neboli vznesené žiadne iné návrhy ani pozmeňujúce návrhy,
poslanci program schválili jednomyseľne.

1/ Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2014 2018 a počet poslancov na celé volebné obdobie
Starosta informoval, aby sa poslanci vyjadrili, či úväzok starostu zmenia alebo nie.
Poslanci sa vyjadrili, že ponechajú starostovi plný úväzok.
Starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/04/2014-OZ
určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na volebné obdobie 2014- 2018 rozsah výkonu funkcie starostu na plný
úväzok
HLASOVANIE:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2/ Určenie počtu volebných obvodov pre komunálne voľby v roku 2014
Starosta informoval, že zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí informuje o tom, že
obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 65 dní pred dňom volieb volebné obvody a počet
poslancov. Informoval poslancov o počte obyvateľov v dedine a na osadách.
Spomenul, že poslanci môžu zvoliť volebné obvody ako boli doteraz alebo navrhnú zmenu.
Počet poslancov môže byť od 9 -11.
Starosta otvoril diskusiu.
Mrázik navrhol, že podľa počtu obyvateľov sa môže spraviť jeden volebný obvod a voliť sa
bude 11 poslancov.
Ing. Švajda sa vyjadril, že sa vývoj v obci a na osádach zmenil. Preto treba vytvoriť jeden
volebný obvod a 11 poslancov.
Zemanovič sa vyjadril, aby sa to nechalo tak ako to bolo.
Ing. Guga sa vyjdaril, aby bol jeden volebný obvod. Voliči aj z osád budú voliť podľa toho
kde býva.
Štefánek sa vyjdaril, že je proti tomu, aby sa spojili obvody do jedného. Chcel, aby sa to
ponechalo ako po minulé roky.
Zemanovič podal návrh, aby sa volilo 11 poslancov, v centrum 6 a na osadách 5.
Štefánek podal návrh, aby zostali dva volebné obvody.
Starosta ukončil diskusiu a dal priestor poslancom na podanie návrhov.
Ako prvý návrh podal poslanec Štefánek: navrhol, aby zostali dva obvody po 5 poslancoch.
Druhý návrh podal poslanec Zemanovič: navrhol dva volebné obvody s 11 poslancami,
v centre obce 6 poslancov a na osadách 5 poslancov.
Tretí návrh podal poslanec Mrázik, ktorý navrhol jeden volebný obvod s 11 poslancami.
Starosta informoval, že v organizačnom poriadku obecného zastupiteľstva je, že sa bude
hlasovať od posledného návrhu.
Starosta dal hlasovať za tretí návrh poslanca Mrázika, ktorý navrhol jeden volebný obvod s 11
poslancami.
HLASOVANIE:
Prítomní: 9

Za: 5

Proti: 3
Zdržal sa: 1
(Štefánek, Vrba, Zemanovič)
(Kako)

Keďže bol návrh č. 3 schválený, starosta dal hlasovať, za uznesenie
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/04/2014-OZ
určuje podľa §9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, pre voľby, ktoré sa budú konať15.11.2014 do orgánov samosprávy obcí
vo volebnom období 2014 - 2018 jeden volebný obvod s počtom 11 poslancov.
HLASOVANIE:
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0
(Štefánek, Zemanovič)
3/ Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5, 6
Starosta informoval o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5. Keďže neboli žiadne
otázky, dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/04/2014-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 k 02. 06.2014
HLASOVANIE:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta ďalej informoval o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6. Informoval o
úprave bežných príjmov a výdavkov. Keďže neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/04/2014-OZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 k 15. 08.2014
HLASOVANIE:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4/ Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2014
Starosta informoval o schválení použitia prostriedkov rezervného fondu v roku 2014. Jedná sa
o sumu 36 786,00 EUR, ktoré budú použité na vklad do Rergionálnej vodárenskej spoločnosti
Vlára – Váh, s. r. o., splátky úveru súvisiacou s realizáciou projektu “Úpravy obecného úradu
Horná Súča” a projektu “Regenerácia centrálnej zóny Horná Súča”.
Keďže neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/04/2014-OZ
schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2014 v sume 36 786,00 EUR
nasledovne:
- vklad do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh, s. r. o. v sume 19 122,00 EUR,
- splátky úveru súvisiaceho s realizáciou projektu „Úpravy obecného úradu Horná Súča“
v sume 14 976,00 EUR (jedná sa o štyri splátky po 3 744,00 EUR),
- splátky úveru súvisiaceho s realizáciou projektu „Regenerácia centrálnej zóny Horná Súča“
v sume 2 688,00 EUR (jedná sa o jednu splátku v sume 2 500,00 EUR a časť druhej splátky
v sume 188,00 EUR)

HLASOVANIE:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5/ Rôzne
a) Informácia o platbe – telocvičňa
Starosta informoval o kontrole v telocvični. Výdavky 574 228,10 EUR. Problémový úver je
zrovnaný.
b) Informácia o podpísaní zmluvy
Starosta informoval, že tento týždeň podpísal zmluvu k projektu „Na pomedzí Súče a Starého
Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“. Tento projekt sa už realizuje. Podujatia projektu
sú Festival DH Okolo Súče, Peňažná, Dožinky, Oslavy Michala Rešetku, Krájanie slížov,
Adventný koncert, Sústredenia detských folklórnych súborov.
Budú sa podávať dve žiadosti o platbu, prvá bude na konci roka a druhá vo februári, keď sa
projekt ukončí.
c) Diskusia
Ing. Čapák sa spýtal, či sa zmení termín posledného obecného zastupiteľstva. A či sa
rozpočet bude schvaľovať až v novembri.
Starosta odpovedal, že riadne zastupiteľstvo bude 12. 9. 2014 a rozpočet sa bude schvaľovať
už novozvoleným starostom.
Štefánek mal pripomienky, že na základnej škole na Trnávke sa upratuje. Všetko sa dáva do
jedného kontajnera, prečo sa to netriedi.
Starosta informoval, že je všetko vyradené a robí sa tam poriadok. Regále sú v Obecnej
knižnici.
Štefánek mal ešte pripomienku, že jedna skriňa bola v dobrom stave, prečo sa zničila.
Mrázik informoval, že vypratala sa uhoľňa, čo sa dá pretriediť predriedia.
Kako mal pripomienku, k čistení priekop v Závrskej. Niekto si tam dal rúle, ktoré zoberie
hneď veľká voda.
Mrázik odpovedal, že nie je to všetko vyčistené, treba nahlásiť, kto tam tie rule dal,
upozorníme ho.
Vrba mal pripomienku k riešeniu situácie v zákrute pri Pagáčových. Či by sa tam nedali dať
zvodidlá alebo veľké kamene.
Starosta odpovedal, že bola na obec doručená žiadosť od pani Pagáčovej. Obec nemôže
zasahovať do štátnej cesty. Preto sme zaslali túto situáciu na VUC, aby to riešila.
Vrba mal otázku k počtu členov do okrskových komisií a ako sa tam ľudia dostanú.
Starosta informoval, že politické strany si delegujú jedného člena a jedného náhradníka do
okrskov. Ak by bol menší počet (pod 5 členov) deleguje členov starosta.
Posledným bodom diskusného príspevku bol program rokovania vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.
Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Jakub Krovina
Ing. Marián Guga
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