
Obecné zastupiteľstvo v Podkriváni 
 

ZÁPISNICA 
napísaná na šiestom  riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podkriváni dňa 22.6.2012. 

 Šieste riadne zasadnutie OZ v Podkriváni otvoril a viedol starosta obce Jozef Malatinec.  

Privítal prítomných poslancov OZ a konštatoval, ţe  je prítomných 5 poslancov , 2 ospravedlnení a OZ je 

uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa konalo v budove kultúrneho domu v Podkriváni v kniţnici. OZ 

starosta obce zvolal podľa § 13, ods.2, písm. a, zákona č. 369/90 Zb.  

_________________________________________________________________ 

Prítomní:  poslancov  5 

Ospravedlnení:   2 

Program:  / Viď. na pozvánke / 
 

1.Zasadnutie otvoril a viedol p. Jozef Malatinec, starosta obce. Prvítal prítomných poslancov  

 

2.Voľba návrhovej komisie,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zloženie návrhovej komisie:     

Iveta Priadková,Mária Volková, Jozef Sarvaš 

 Overovatelia:  Eva Sarvašová, Milan Malatinec 

 Zapisovateľka:Ľudvika Hulinová 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho OZ a činnosť OR. 

Uznesenie č. 5/2012  

bod- B. Schvaľuje: 

       -Nájomná zmluva so Slovenskou poštou je uzavretá a podpísaná. 

      -Odpredaj pozemku pre p.Ľuboša Pauča ,Podkriváň č.50, bol zamietnutý. 

-Monitorovanie verejných priestranstiev zatiaľ  nevykonávame, nakoľko ešte nie sú zakúpené    

kamery. 

-Oznam za tvorbu a separovanie odpadu bol rozdaný do domácností a vyhlásený v rozhlase. 
Komisia  na  majetkové priznania  zasadala a podané priznania prehodnotila, o čom je vykonaný a j 

zápis.Majetkové priznania podali p.kontrolór Ing.Sivok, riaditeľka MŠ p.M.Ferenczová a starosta 

obce Jozef  Malatinec. 

Odporúča starostovi: 

      -opravy ciest boli vykonané  na Brezove, Paučíkove, Novej Pešti, Bukovinke a na Mlákach  

-Karol Karlovský bol upozornený listom na  obťaţovanie včelami. Reagoval na list, niektoré rodiny 

predal a ostatné , ţe presťahuje. 

-Stavebná komisia na prešetrenie sťaţností zasadala o čom je aj zápis a prejednala sťaţnosť p.  

Kollárociovej č. 59 a p. Ďuricovej č.44. 

-Vozidlo na vývoz komunálneho odpadu bolo zakúpené- zn.  LIAZ v sume 5.300 €, taktieţ bolo 

zakúpené osobné auto zn.ŠKODA  v sume 170 €. 

 - List na Stredoslovenské elektrárne bol zaslaný z dôvodu  vybudovania nového elektrického stĺpa na 

Bukovinke. 

 

 4.Záverečný účet  obce  za rok 2011 a  záverečná správa . 

- Správa nezávislého  auditora / Viď.príloha / 

- Správa účtovníčky / Viď. príloha / 

- Správa hlavného kontrolóra /Viď.príloha/ 

- Plán práce na II. Polrok 2012 /Viď. Príloha/ 



pripomienky: 

Eva Sarvašová- chcem sa opýtať, či je potrebné viesť účet kvôli vodovodu. 

Starosta – účet slúţi aj na iné dotácie. 

Jozef Sarvaš- chcem sa opýtať , prečo sa vracali späť financie ktoré sme dostali na poţiarnu zbrojnicu. 

Starosta – financie boli poskytnuté  na rekonštrukciu  a nie na opravu, keďţe sme nemali dostatok 

financií na spoluúčasť museli sme ich vrátiť.Projekt treba dodrţiavať. 

 

5.Žiadosť o prenájom bytu – podal si Matej Gonda Podkriváň č.373 a jedná sa o obecný  byt v časti 

Dolná Bzová č.223 v ktorom stále býva p. Dušan Psotka s rodinou. Pán Psotka bol  podpísať,, Dodatok k 

zmluve o nájme „a spolu aj s podpisom uhradil nedoplatok. Po uvolnení bytu obecné zastupiteľstvo 

rozhodne či sa vôbec byt ešte prenajme, nakoľko to brzdí vyuţitie celej budovy.    

6.Žiadosť o odpredaj obecného pozemku. 

Ţiadosť si podala p.Oľga Adamcová , Podkriváň č.435. Jedná sa  o pozemok medzi cestou a jej rodinným 

domom. Ţiada hlavne s toho dôvodu o odpredaj , lebo z druhej strany si sused urobil plechové oplotenie 

ktoré je vysoké je blízko jej domu a má tam tieň , takţe by  chcela vyuţiť aspoň druhú stranu  domu  na 

záhradku. 

7.Prerokovanie  platu  starostu – bol prerokovaný a bol schválený minimálny podľa zákona bez 

príplatkov a odmien. 

8.Rôzne:  

- Obec  podala ţiadosť  na Pozemkové spoločenstvo Podkriváń  o prenájom pozemku   vedľa    

novovybudovaného ihriska na Jarmočnisku.  

-Na detskom ihrisku bola vykonaná kontrola SOI. Keďţe rozmery ihriska nespĺňali  predpísané parametre 

vydali opatrenie  na zákaz pouţívania ihriska. 

-Taktieţ sme dostali kontrolu z Ministerstva práce soc.vecí a rodiny na zamestnaných pracovníkov z 

úradu práce. / starosta – tieto kontroly   vyzerajú ako cielené /Kontrola skončila bez výhrad. 

-Ţiadosť o vysporiadanie cesty si podala p. Boţena Chlebničanová, Podkriváň č.180, ktorá vedie po ich 

pozemku.Neuviedla  však úplne  správne parcely. 

9.Diskusia:  

M.Malatinec-  za ten byt navrhujem zaslať oznámenie, ţe zatiaľ sa nikomu  nebude prenajímať. 

Starosta- aj sa mám ten istý názor za ten byt. 

M.Malatinec- nesúhlasím s predajom pozemku pre p. Oľgu Adamcovú vzhľadom na to, ţe sa tam ide 

robiť chodník. 

J.Sarvaš- ani ja nesúhlasím z odpredajom pozemku , dohodli sme sa,  ţe nebudeme predávať obecné 

pozemky. 

Starosta – vyjadrite sa k futbalu. Pri poskytnutí tejto podpory je to navýšenie do rozpočtu . Výberové 

konanie na miesto riaditeľky MŠ sa uskutočnilo.Zverejnené bolo na nástenke  pred KD a na KŠÚ. 

Ţiadosť si podala iba M. Ferenczová. 

 

10.Návrh na uznesenie / Viď.príloha / 

11.Ukončenie. 

Pán starosta , Jozef Malatinec poďakoval prítomným za účasť  

a zastupiteľstvo ukončil. 

 

I.overovateľ:       II.overovateľ: 

Eva Sarvašová       Milan.Malatinec 

 

Zapisovateľka: Ľudvika Hulinová   

 

        Jozef Malatinec 

        starosta obce 


