Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného dňa
16. marca 2018 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hornej Súči
Prítomní :
Ing. Juraj Ondračka, starosta obce
Jozef Mrázik, zástupca starostu obce
Pavol Bilčík, člen OZ
Štefan Buček, člen OZ
Ing. Michal Cverenkár, člen OZ
Ing. Miroslav Čapák, člen OZ
Martin Gago, člen OZ
Júlia Gugová, členka OZ
Stanislav Habánik, člen OZ
Ivan Kako, člen OZ
Jakub Krovina, člen OZ
Mgr. Radovan Sáska, člen OZ
Margaréta Dohnanová, zapisovateľka
Ďalší prítomní: Ing. Katarína Orságová, hlavná kontrolórka obce
Mária Ondračková, kronikárka
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Ondračka
a privítal prítomných poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomných 11 poslancov.
Písaním zápisnice poveril Margarétu Dohnanovú. Súčasne navrhol pracovné komisie.
Overovateľov navrhol Ing. Miroslava Čapáka a Jozefa Mrázika, do návrhovej komisie navrhol
Júliu Gugovú, Ing. Michala Cverenkára a Jakuba Krovinu.
K predloženým návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplnky. Poslanci hlasovali
o všetkých pracovných komisiách, overovateľoch a jednomyseľne ich schválili.
Ďalej starosta predložil na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta podal pozmeňujúci návrh, aby sa bod č. 2. Informácia o vzdaní sa mandtátu poslanca
a informácia o zložení sľubu náhradníka presunul za bod č. 1. a kontrola uznesení bude bod č. 2.
Keď neboli iné návrhy ani otázky, starosta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh a poslanci ho
jednomyseľne schválili. Následne dal starosta hlasovať za celý program aj so zmenami
a poslanci ho jednomyseľne schválili.
PROGRAM zasadnutia:
1/ Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a informácia o zložení sľubu náhradníka
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Prenájom nebytových priestorov
4/ Predaj pozemku, Schválenie vecného bremena
5/ Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2017
6/ Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 a č. 1/2018
7/ Inventarizačné zápisy o výsledku inventarizácie obce a rozpočtovej organizácie
k 31.12.2017
8/ Návrh termínov zasadnutí komisií
9/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
10/ Dotácia na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
11/ Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov Horná Súča

12/ Informácia o projektoch
13/ Schválenie zápiskov Obecnej kroniky za r. 2017
14/ Interpelácie poslancov
1/ Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a informácia o zložení sľubu náhradníka
Starosta informoval, že Jozef Zemanovič doručil na obecný úrad „Vzdanie sa
poslaneckého mandátu a tým aj členstva v sociálnej a kultúrnej komisii a zároveň aj členstva
v školskej rade ku dňu 9. 3. 2018.
Podľa volieb v roku 2014 ďalší náhradník je Martin Gago. Gago prijal mandát poslanca, zložil
a podpísal sľub.
Starosta informoval, že M. Gagu navrhli za predsedu Komisie kultúry, školstva a športu, za člena
do Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej a zároveň aj za člena do školsej rady.
Keď neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/01/2018-OZ
konštatuje, že poslanec Jozef Zemanovič sa vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva,
člena Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, člena a predsedu Komisie kultúry, školstva
a športu, členstva v školskej rade ku dňu 09. 03. 2018
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/01/2018-OZ
konštatuje, že zvolený náhradník Martin Gago zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/01/2018-OZ
a) volí za predsedu Komisie kultúry, školstva a športu: Martina Gagu, bytom Horná Súča č.
1077
b) volí za člena Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej: Martina Gagu, bytom Horná Súča č.
1077

c) volí za člena školskej rady: Martina Gagu, bytom Horná Súča č. 1077
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
2/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta prenechal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Orságovej, ktorá vykonala kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 15. 12. 2017. Neboli žiadne pripomienky ani otázky. Starosta dal
hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/01/2018-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15. 12. 2017
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
3/ Prenájom nebytových priestorov
3a) Predĺženie nájmu – Záhradkárske a chovateľské potreby „GAZDA“ s. r. o.
Starosta ifnormoval o žiadosti o predĺženie nájmu od Záhradskárskych a chovateľských potrieb
„GAZDA“ s. r. o., Horná Súča č. 359, ktorá bola podaná 28. 02. 2018 na Obec Horná Súča.
Jedná sa o:
- nájom nebytových priestorov – budova súp. č. 320 v Hornej Súči postavenej na parcele č. 212/1
a 210/2 CKN a hospodárska budova postavená na parcele č. 212/1,
- nájom pozemku p. č. 212/1 CKN o výmere 100 m2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria zapísaný na LV č. 1397 v k. ú. Horná Súča
na obdobie od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2018 za účelom maloobchodného predaja záhradkárskych
a chovateľských potrieb.
Bilčík sa k tomu vyjadril, že každý rok musí predlžovať všade zmluvu, preto to chce teraz
predĺžiť na dlhšie, aspoň na 5 rokov.
Gugová informovala, že na obecnej rade sa dohodlo, že sa tam schvália aj skladové priestory.
Keď nebolo viac pripomienok a otázok, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/01/2018-OZ

a) schvaľuje nájom nebytových priestorov – budova Horná Súča súp. č. 320 postavená na parc.
č. 212/1 a 210/2 CKN a hospodárska budova postavená na parcele č. 212/1 na obdobie
od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2023 za účelom maloobchodného predaja záhradkárskych
a chovateľských potrieb
b) schvaľuje nájom pozemku p. č. 212/1 CKN o výmere 100 m2 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria zapísaný na LV č. 1397 v k. ú. Horná Súča na obdobie od 01. 03. 2018 do
28. 02. 2023 za účelom maloobchodného predaja záhradkárskych a chovateľských potrieb
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
10
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
1
Za
Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako, Krovina,
Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Bilčík
Návrh bol prijatý.
3b) Prenájom KD - Trnávka
Starosta informoval, že finančná komisia prerokovala nebytové priestory v kultúrnom
dome Horná Súča – Trnávka č. 1070. Záujemcovia mali do 15. 03. 2018 doručiť na Obec Horná
Súča podnikateľský zámer. Do 15. 03. 2018 bola doručená jedna obálka. Starosta otvoril obálku
pred poslancami obecného zastupiteľstva. Podnikateľský zámer doručila p. Zuzana Orságová,
Horná Súča – Trnávka č. 1382. Starosta prečítal podnikateľský zámer a žiadosť. Podľa
rokovacieho poriadku sa musí hlasovať za udelenie slova verejnosti. Starosta dal hlasovať, všetci
poslanci jednomyseľne schválili slovo verejnosti.
Starosta prenechal slovo p. Orságovej, aby oboznámila poslancov o svojom zámere.
Ing. Čapák sa informoval, kedy vychádza otvorenie pohostinstva.
Bilčík sa vyjadril, že kultúrny dom prerábku potrebuje a určite sa to využije.
Starosta sa opýtal p. Orságovej na dobu nájmu.
Orságová odpovedala, že min. na 5 rokov, keďže do toho investuje.
Gugová mala otázku, odkedy bude nájomná zmluva.
Starosta odpovedal, že od 1. apríla 2018.
Keď nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/01/2018-OZ
a) schvaľuje nájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu Horná Súča – Trnávka
súp. č. 1070 na pozemku parc. č. 10415/2 v k. ú. Horná Súča za účelom prevádzky pohostinstva
pre Zuzanu Orságovú, bytom Horná Súča – Trnávka č. 1382, 913 33 Horná Súča na obdobie 5
rokov od 01. 04. 2018 – 31. 03. 2023
b) schvaľuje súhlas na vykonanie stavebných úprav v prízemí kultúrneho domu od podpisu
zmluvy
c) schvaľuje, že prenajímateľ prispeje nájomcovi na realizáciu nutných opráv sumou vo výške
148,35 EUR čo predstavuje sumu nájomného za obdobie od 01. 04. 2018 – 30. 06. 2018, ktorú
nájomca nebude uhrádzať
Poslanci
Počet:
Prítomní:

11
11

Hlasovanie
Za:
Proti:

11
0

Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
4/ Predaj pozemku, Schválenie vecného bremena
Starosta prenechal slovo predsedovi Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného
prostredia Jozefovi Mrázikovi, ktorý informoval o žiadostiach, ktoré boli podané na obecný úrad.
4a) Predaj pozemku – Imrich Bartek, Horná Súča – Dúbrava 451
Starosta obce predložil do stavebnej komisie nový geometrický plán č. 17905095-006-18
so zameraním stavby a pozemku Imricha Barteka, Dúbrava č. 571, 913 33 Horná Súča a to za
účelom opätovného schválenia predaja pozemkov. Ďalej vysvetlil, že dôvodom pre opätovné
schválenie predaja pozemkov parc. č. 15101/22 a 15101/16 je, že žiadateľ predložil k zápisu
pozemkov do KN pôvodný GP č. 31041833-002-12 z 13.1.2012, ktoré zaťažil a KN následne
odmietol vykonať zápis do KN pozemkov s dielmi, bez samostatného parcelného čísla.
Keď neboli otázky, starosta dal hlasovať za uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/01/2018-OZ
ruší uznesenia obecného zastupisteľstva č. 7/07/2016- OZ a č. 8/07/2016 zo dňa 30. 09. 2016
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/01/2018-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí osobitný zreteľ,
ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemku dvora pri stavbe RD súp.č. 451 na parc.č. 4330/3
v k.ú. Horná Súča, vo vlastníctve Imricha Barteka, rod. Bartek, nar. 13.01.1981, r. č.
810113/7220 bytom Dúbrava č. 451, 91333 Horná Súča. Jedná sa o pozemok:
- parc. CKN č. 15101/16 s výmerou 20 m2, zelený pás pri hlavnej komunikácii, bol využívaný
ako bývalá cesta, v súčasnosti sa nevyužíva, žiadateľ ho dlhodobo užíva a obhospodaruje ako
dvor pred rodinným domom a
- parc. CKN č. 15101/22 s výmerou 2 m2, ktoré sú priamo pod stavbou rodinného domu súp.č.
451.
Poslanci
Počet:
Prítomní:

11
11

Hlasovanie
Za:
Proti:

11
0

Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/01/2018-OZ
schvaľuje predaj obecných pozemkov:
parcelné číslo 15101/16 – zastavané plochy - vo výmere 20 m2 v k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča odčlenený z pôvodného pozemku EKN č. 15101/2 s výmerou 3771 m2 vo vlastníctve Obce
Horná Súča, a
parcelné číslo 15101/22 – zastavané plochy - vo výmere 2 m2 v k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča odčlenený z pôvodného pozemku EKN č. 15101/2 s výmerou 3771 m2 vo vlastníctve Obce
Horná Súča, podľa geometrického plánu č. 17905095-006-18 z 1.2.2018, overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 15.02.2018 pod č. 173/2018 a podľa znaleckého
posudku č. 19/2012, vypracovaného Ing. Dušanom Matejkom, za cenu 2,67 eur/1 m2, t.j. spolu
22 m2 za cenu 58,74 EUR pre Imricha Barteka, bytom Dúbrava č. 451, 913 33 Horná Súča.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
4b) Schváľenie vecného bremena – František Bagin, Šidlíkové 4, 914 41 Nemšová
Predseda komisie Mrázik informoval poslancov, že František Bagin, Šidlíkové 4, 914 41
Nemšová dňa 31.01.2018 podal na obecný úrad žiadosť o podpísanie dohody o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemku parc.č. 15191 EKN – ostatné plochy vo výmere 726 m²
vo vlastníctve Obce Horná Súča za účelom zriadenia prípojky nn a prípojky vody a práva vstupu,
prechodu a prístupu na predmetnom pozemku.
Členovia komisie súhlasia a doporučujú poslancom OZ schváliť žiadosť.
Keď neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/01/2018-OZ
schvaľuje dohodu o budúcom zriadení vecného bremena pre žiadateľa Františka Bagina,
Šidlíkové 4, 914 41 Nemšová, ktorá spočíva v práve:
a) zriadenia prípojky nn a prípojky vody
b) práva vstupu, prechodu a prístupu na pozemku parc.č. 15159 EKN – ostatné plochy o výmere
726 m², zapísané na liste vlastníctva č. 993, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Horná Súča v
podiele 1/1, pre potreby pripojenia pozemkov parc. č. 10924 CKN – záhrady s výmerou 2287 m²
a 10939/2 CKN - trvalé trávne porasty vo výmere 2393 m² v k. ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 7216 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa Františka Bagina
v podiele 1/1 na verejný rozvod vody a elektriky, v súlade s priloženou situáciou prípojky vody,

por. č. 02, ktorú vypracoval Ing. Juraj Sedláček, v novembri 2017 a priloženou situáciou
prípojky nn, por. č. výkresu 2.1, ktorú vypracoval Ing. Dominik Slušný, EL-PROMONT
Trenčín, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena.
Vecné bremeno bude zriadené "in rem" pre každodobého vlastníka vyššie uvedených pozemkov.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
5/ Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2017
Starosta informoval, že čerpanie rozpočtu obdržali poslanci v materiáloch. Tento bod bol
prerokovaný na finančnej komisii a obecnej rade, ktorá odporúča čerpanie rozpočtu zobrať na
vedomie.
Keď neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/01/2018-OZ
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2017
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
6/ Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 a č. 1/2018
Starosta informoval o zmenách rozpočtu r.o. č. 8/2017, sú to úpravy, ktoré mohol
vykonať starosta obce schváleným poverením obecného zastupiteľstva pre úpravu rozpočtu na
rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti.
Tento bod bol prerokovaný na finančnej komisii a obecnej rade, ktoré doporučujú zobrať na
vedomieč zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 ku dňu 31. 12. 2017.
Keď neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/01/2018-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8 k 31. 12. 2017 podľa prílohy:
Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Návrh na zmenu
rozpočtu

Rozpočet
na rok 2017

v eurách
Bežné príjmy
z toho ZŠ
Kapitálové príjmy
z toho ZŠ
Fin.operácie-príjmy
z toho ZŠ
Príjmy spolu

1 768 767
18 200
1 408 186
1 449 173
0
4 626 126
Rozpočet
na rok 2017

v eurách
Bežné výdavky
z toho ZŠ
Kapitálové výdavky
z toho ZŠ
Fin.operácievýdavky
Výdavky spolu

1 623 170
777 904
1 521 469

1 481 487
4 626 126

pred zmenou
rozp.op.č. 8
k 31.12.2017
v eurách
1 861 070
25 430
1 441 757
0
1 714 903
1 676
5 017 730

na rok 2017
rozp.op.č.8
k 31.12.2017
v eurách
56 770
6 622
374

Rozpočet
na rok 2017
pred zmenou
rozp.op.č. 8
k 31.12.2018
v eurách
1 851 859
827 977
1 594 378
0

Návrh na zmenu
rozpočtu
na rok 2017
rozp.op.č.8
k 31.12.2018
v eurách
17 663
17314
45

1 571 493
5 017 730

0
17 708

220
0
57 364

po zmenách
rozp.op.č.8
v eurách
1 917 840
32 052
1 442 131
0
1 715 123
1 676
5 075 094
Rozpočet
na rok 2017
po zmenách
rozp.op.č.8
v eurách
1 869 522
845 291
1 594 423
0
1 571 493
5 035 438

Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta informoval o zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018.
Poslanci obdržali zmeny rozpočtu v materiáloch.
Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 k 16. 03. 2018 boli prerokované na finančnej
komisii a obecnej rade, ktoré ich odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/01/2018-OZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 k 16. 03. 2018 podľa prílohy:

Rozpočet
na rok 2018

v eurách

Rozpočet
na rok 2018
pred zmenou
rozp.op.č. 1
k 16.03.2018

Návrh na
zmenu
rozpočtu
na rok 2018
rozp.op.č.1
k 16.03.2018

Rozpočet
na rok 2018
po zmenách
rozp.op.č.1
v eurách

Bežné príjmy
z toho ZŠ
Kapitálové príjmy
z toho ZŠ
Fin.operácie-príjmy
z toho ZŠ
Príjmy spolu

1 904 715
67 200
3 237 877
1 985 337
0
7 127 929

Rozpočet
na rok 2018

v eurách
Bežné výdavky
z toho ZŠ
Kapitálové výdavky
z toho ZŠ
Fin.operácievýdavky
Výdavky spolu

1 887 401
878 082
4 092 228

1 148 300
7 127 929

v eurách
1 904 715
67 200
3 237 877
0
1 985 337
0
7 127 929

Rozpočet
na rok 2018
pred zmenou
rozp.op.č. 1
k 16.03.2018
v eurách
1 887 401
878 082
4 092 228
0

v eurách
96 608
11 802
0
8 461
0
105 069
Návrh na
zmenu
rozpočtu
na rok 2018
rozp.op.č.1
k 16.03.2018
v eurách
105 069
28513
0

1 148 300
7 127 929

0
105 069

2 001 323
79 002
3 237 877
0
1 993 798
0
7 232 998

Rozpočet
na rok 2018
po zmenách
rozp.op.č.1
v eurách
1 992 470
906 595
4 092 228
0
1 148 300
7 232 998

Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
7/ Inventarizačné zápisy o výsledku inventarizácie obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12.
2017
Starosta informoval o informoval o inventarizačných zápisoch, boli prerokované na
finančnej komisii a obecnej rade. Finančná komisia a obecná rada doporučujú obecnému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie inventarizačné zápisy o výsledku inventarizácie obce a
rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2017.
Keď neboli otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/01/2018-OZ
berie na vedomie inventarizačné zápisy ústrednej komisie účtovnej jednotky Obec Horná Súča
a inventarizačnej komisie účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Horná Súča o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.
12. 2017
Poslanci
Počet:

11

Hlasovanie
Za:

11

Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
8/ Návrh termínov zasadnutí komisií
Starosta informoval, že predsedovia predložili návrhy termínov zasadnutí komisií.
Poslanci termíny obdržali v materiáloch. Keď neboli pripomienky a žiadne otázky, starosta dal
hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/01/2018-OZ
schvaľuje plán termínov zasadnutí komisií na rok 2018
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
9/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Orságovej, ktorá informovala o
kontrolnej činnosti za rok 2017.
Poslanci správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 obdržali v
materiáloch.
Bilčík opustil miestnosť.
Keď neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/01/2018-OZ
berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
10
Prítomní:
10
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako, Krovina,
Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa

10/ Dotácia na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
Starosta informoval poslancov, že bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu zbrojíc, 5%
spolufinancovanie žiadateľa, podáva sa žiadosť do 6. apríla 2018, uznesenie obecného
zastupiteľstva je ako príloha. Bilčík sa vrátil do miestnosti. Starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 17/01/2018-OZ
schvaľuje

a) predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu
z programu Ministerstva vnútra SR, vyhlásenej ...................... cieľ: podpora
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc, na realizáciu projektu:
„obnova hasičskej zbrojnice v obci Horná Súča“
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, v hodnote 5 % zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov, t. j v sume 1 500 EUR.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
11/ Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov Horná Súča
Starosta informoval, že zo Slovenskej agentúry životného prostredia bolo doručené
odstúpenie od zmluvy – projekt obecná kompostáreň. Na ministerstve to udobrili, ale slovenská
agentúra to za 9 mesiacov neskontrolovala, preto sme nemohli podpísať zmluvu. To isté je aj s
projektom Zberný dvor odpadov obce Horná Súča.
Bola vyhlásená ďalšia výzva, nova žiadosť a opätovne ju pošleme. Tieto dva projekty sú už v
jednom. Ako príloha k žiadosti sa doklá uznesenie obecného zastupiteľstva.
Starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 18/01/2018-OZ
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 21.3.2016 , Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11,
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora

predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: „Obecná kompostáreň Horná
Súča“, ktorý bude realizovaný Obcou Horná Súča
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, v hodnote 5 % zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov, t. j v sume 20 385,12 EUR.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 19/01/2018-OZ
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 20142020, vyhlásenej 21.3.2016 , Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10, Prioritná os: 1.
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,
na realizáciu projektu: „Zberný dvor odpadov Horná Súča“, ktorý bude realizovaný Obcou
Horná Súča
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, v hodnote 5 % zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov,
t. j v sume 59 324,00 EUR.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
12/ Informácia o projektoch
Starosta informoval poslancov o realizovaných projektoch v obci Horná Súča:
- projekt cyklotrasa a cesty Dúbrava: už je vypracovaná zmluva, ktorá sa budúci týždeň
podpisuje a doručí sa na ministerstvo pôdohospodárstva, výber verejného obstarávania –
výskum trhových cien

- projekt prístvavba materskej školy – prebieha verejné obstarávanie, prvú kontrolu – verejné
súťaže odobrili, druhá kontrola bude verejné obstarávanie, realizácia bude jún 2018 – jún 2019
- projekt Bytové domy – firma E-RAN v apríli 2018 začne realizovať práce, ukončenie práce je v
júni 2019, do septembra 2019 bude prevod z ich vlastníctva do obecného vlastníctva podľa
zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Krovina sa informoval ohľadom stavby školy.
Bilčík sa informoval ohľadom kanalizácie.
Starosta informoval, že bol predĺžený termín štátnych ciest, akceptovali predĺženie na 1,5
mesiaca. Do 31. 5. by mali byť zrealizované všetky práce, aj povrchové úpravy. Ku konču
januára 2018 bolo spravených 95% prác, chýba už len dorobenie osady Vlčí Vrch, v dedine –
ulica chýba, realizujú čerpacie stanice, Koprivnú za domami robia.
Habánik mal otázku, či bude na Vlčom Vrchu nova cesta, lebo je popraskaná, či sa to
bude dať opraviť.Starosta odpovedal, že sa bude cesta opravovať, až keď do sadne, treba počkať
2 – 3 roky.
Kako sa spýtal, kedy začnú s asfaltovaním v Závrskej. Starosta odpovedal, že po Veľkej
Noci začnú asfaltovať.
Buček mal dotaz k poplatku za asphalt na Dúbrave. Starosta informoval, že 150 tis. EUR
sme získali z TSK.
Bilčík mal otázku, či bude spravený aj druhý pás cesty cez dedinu. Starosta odpovedal, že
by sme chceli získa financie cez TSK. Bolo prislúbených 150 tis. EUR.
Keď nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 20/01/2018-OZ
berie na vedomie informáciu o realizovaných projektoch v obci Horná Súča
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
11
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mrázik, Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.
13/ Schválenie zápiskov Obecnej kroniky za r. 2017
Starosta informoval, že poslanci mali možnosť k nahliadnutiu do zápiskov Obecnej
kroniky za r. 2017 na obecnom úrade v pracovné dni a hodinu pred Obecným zastupiteľstvom.
Poslanci male pripomienky napísali do zápiskov. Starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 21/01/2018-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej kroniky za rok 2017

Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
10
Prítomní:
11
Proti:
0
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
1
Za
Bilčík, Buček, Ing. Čapák, Gago, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mrázik,
Mgr. Sáska
Proti
Zdržal sa
Ing. Cverenkár
Návrh bol prijatý.
14/ Interpelácie poslancov
Kako mal dotaz k vode vo Včelínoch. Starosta informoval, že voda unikala na Dolnej
Závrskej približne pri Gagovi. Zavreli sme ventil a odvtedy neboli žiadne sťažnosti.
Ing. Cverenkár informoval, že tam kde sa schvaľovalo vecné bremeno pre p. Bagina je
strašná cesta, je tam slabý zásyp, spýtal sa či by sa to nedalo opraviť. Starosta odpovedal, že je
poslaná pripomienka dodávateľovi a čakáme na realizáciu.
Krovina informoval o výtlku pred farou. Starosta si zapísal pripomienku.
Habánik mal dotaz ohľadom výtlku pri Častulínovi, vyviera voda. Starosta informoval, že
Posledným bodom diskusného príspevku bol program rokovania vyčerpaný. Starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Ing. Miroslav Čapák
Jozef Mrázik

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

