ZÁPIS
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrochoti,
konaného 11. mája 2011
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program :

podľa pozvánky

K bodu č. 1 :
Otvorenie 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hrochoti
Zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Anna Čerhýňová.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
Poslanci OZ v Hrochoti boli oboznámení s programom rokovania, jeho doplnením :
1 - Schválenie programu rokovania
- Voľba návrhovej komisie
- Voľba overovateľov zápisnice
2 - Kontrola plnenia uznesení zo dňa 17. 03. 2011
3 - Návrh VZN obce Hrochoť č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda
4 - Návrh na schválenie : Smernica č. 1/2011 o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
- Návrh na zrušenie Smernice č. 1/2009 zo dňa 15. 04. 2009, uznesenie č. 49/2009
o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci VO
5 - Návrh na voľbu členov komisií OZ
6 - Rôzne
- žiadosti občanov
- oprava oplotenia – cintorín
- návrhy poslancov na kultúrne akcie v obci Hrochoť v roku 2011
- prekládka ČOV – JUDr. Jana Muránska
7 - Diskusia
8 - Interpelácie poslancov
9 - Uznesenie
10 – Záver
Hlasovanie : 8/0/0
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K bodu č. 1
Voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
Návrhová komisia :

Ing. Miroslav Krč
Anna Kulfasová

Overovateľov zápisnice :

Bc. Michal Biely
Ján Uhliar

Hlasovanie : 8/0/0
K bodu č. 2
Kontrola plnenia znení uznesení zo dňa 17. 03. 2011 č. 1/2011 – 11/2011
- prečítal kontrolór obce Hrochoť Ing. Ján Šimko
Ján Šimko – predseda komisie ŽP a V – oboznámil poslancov OZ ohľadne plnenia uznesenia
č. 9/2011 – IV – ukladá : - prešetriť žiadosti o predaj a kúpu pozemkov :
- Ján Sláva, Močare 448, Hrochoť – komisia odporúča
- Ján Uhorskai, Hlavná 165, Hrochoť – komisia ešte neprerokovala
- Ján Selecký ml., Na Teplici 442, Hrochoť – komisia na miestnej obhliadke, ktorá sa konala
dňa 01. 04. 2011 po vypočutí obidvoch dotknutých strán účastníkov konania a po ich
vzájomnej ústnej dohode na mieste odporučila Jánovi Seleckému ml. Vysporiadať parcely :
1885/13, 1885/8, 1885/6 a následne po vysporiadaní obidve dotknuté strany súhlasia
s dohodou : výmena potrebného pozemku pod prístupovú cestu k rodinnému domu na ulici
Na Teplici, ktorá by bola napojená na obecnú cestu vo výhradnom vlastníctve Jána Seleckého
ml.
- Anna Vajdová, Selce – komisia odporúča odkúpiť uvedený pozemok podľa návrhu
predávajúcej
- Ing. Matúš Strelec – Vígľaš – komisia neodporúča odpredaj pozemku v k.ú. Hrochoť parcela
číslo 4352/1 o výmere 64 237 m2, LV č. 1037
Starostka obce ďalej oboznámila poslancov OZ o plnení uznesenia č. 11/2011 – oprava
oplotenia na cintoríne – práce sa začnú vykonávať
- prívalové dažde – OÚ začal s prácami
Hlasovanie : 8/0/0
K bodu č. 3
VZN č. 1/2011 – týmto VZN sa OZ zaoberalo na svojom 2. zasadnutí OZ dňa 17. marca 2011
- je v zmysle Ústavy SR a príslušných zákonov, preto starostka obce odporučila poslancom
OZ tento návrh VZN č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda schváliť
OZ obce Hrochoť schválilo VZN č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda
Hlasovanie : 8/0/0
K bodu č. 4
Návrh Smernice č. 1/2011 o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v rámci VO
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- tento návrh predložila starostka obce, ktorá ďalej prítomným poslancom prečítala dôvodovú
správu k návrhu smernice č. 1/2011
- starostka obce odporučila poslancom OZ schváliť predloženú smernicu č. 1/2011 a zároveň
zrušiť smernicu č. 1/2009 zo dňa 15. 04. 2009 nakoľko predkladaná smernica je v zmysle
zákona
- starostka obce vyzvala prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky
k schváleniu predloženej smernice č. 1/2011
Ing. Dušan Holík – sa prítomným ospravedlnil za neskorý príchod na zasadnutie OZ –
ako dôvod uviedol pracovné dôvody
OZ obce Hrochoť schválilo Smernicu č. 1/2011 o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci VO
Hlasovanie : 9/0/0
OZ obce Hrochoť zrušila Smernicu č. 1/2009 o postupe obce Hrochoť pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci VO zo dňa 15. 04. 2009 – schválenú uznesením č. 49/2009
Hlasovanie : 9/0/0
K bodu č. 5
Návrh na voľbu členov komisií OZ
- starostka obce prítomným poslancom prečítala návrhy členov komisií OZ, ktoré predložili
zvolení predsedovia
Komisia životného prostredia a výstavby : - členovia
Ing. Peter Ballo, Hlavná ulica 219, Hrochoť
Ing. Ján Pecník, Na Hanišovú 457, Hrochoť
Juraj Dorotovič, Močare 474, Hrochoť
Ing. Dušan Holík, Hlavná ulica 201, Hrochoť
OZ obce Hrochoť zvolilo predložených členov komisie ŽP a V
Hlasovanie : 9/0/0
Finančná komisia : - členovia
Eva Gálusová, Hlavná ulica 592, Hrochoť
Zuzana Nepšinská, Pod Dubovým dielom 174, Hrochoť
Ing. Marta Šágiová, Dubiny 272, Hrochoť
Starostka obce navrhla doplniť ako ďalšieho člena Ing. Máriu Uhreckú, Na Hanišovú 466,
Hrochoť nakoľko je účtovníčkou obce
OZ obce Hrochoť zvolilo predložených členov finančnej komisie
Hlasovanie : 9/0/0
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Sociálno-zdravotná komisia : členovia
Mgr. Jana Mazúchová, Na Záhumnie 15, Hrochoť
Anna Kmeťová, Hlavná ulica 251, Hrochoť
Jana Bubelínyová, Družstevná 477, Hrochoť
OZ obce Hrochoť zvolilo predložených členov sociálno-zdravotnej komisie
Hlasovanie : 9/0/0
Kultúrno-športová-školská komisia : členovia
Ján Uhliar, Ľuda Ondrejova 250, Hrochoť
Ing. Miroslav Krč, Hlavná ulica 625, Hrochoť
Bc. Michal Biely, Ľuda Ondrejova 368, Hrochoť
Anna Kmeťová, Hlavná ulica 251, Hrochoť
OZ obce Hrochoť zvolilo predložených členov kultúrno-športovej-školskej komisie
Hlasovanie : 9/0/0
Komisia pre ochranu verejného poriadku : - členovia
Anna Gombalová, Na Teplici 398, Hrochoť
Ivan Berky, Dubiny 287, Hrochoť
Patrik Diko, Pod Dubovým dielom 170, Hrochoť
Emil Hronček, Pod Dubovým dielom 175, Hrochoť
OZ obce Hrochoť zvolilo predložených členov komisie pre ochranu verejného poriadku
Hlasovanie : 9/0/0
K bodu č. 6
Rôzne
- žiadosti občanov
žiadosť : pán Mazúch, Trhan a pani Blašková žiadali o skrátenie vrchovcov stromov pred KD
– pri autobusovej zastávke z bezpečnostných a iných dôvodov
starostka informovala, že toto skrátenie vrchovcov už bolo vykonané a vykonali to pracovníci
SSE. Celkové spílenie nebolo možné z dôvodu vegetačného obdobia
Anna Kulfasová navrhla, či by nebolo lepšie úplne spíliť tie stromy a vysadiť nové tuje, ktoré
by sa formovali
Starostka ďalej informovala o ústnej žiadosti pána Mariána Boháčika, bytom Pod Skalicu 98,
ktorý požiadal o využívanie pozemku pod jeho domom, tento pozemok obec zaviezla
z dôvodu, že tam občania robili smetisko. Pán Boháčik by pozemok udržiaval.
Ďalej starostka informovala o prijatí sťažnosti od pani Fábovej, ktorú prítomným poslancom
prečítala. V sťažnosti bolo uvedené, že obec si neplní jednu zo základných úloh – a to údržbu
a čistenie verejných komunikácii. Starostka ďalej informovala, že po doručení uvedenej
sťažnosti telefonovala s pánom riaditeľom z DSS Hrochoť, ktorý uviedol, že nemá žiadnu
sťažnosť od návštevníkov ani zamestnancov. Starostka ho informovala, že bude prizvaní na
komisiu na prešetrenie sťažnosti pani Fábovej.
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Anna Kulfasová uviedla, že aj pred jej domom sa tiež posýpalo a posýpali aj LESY SR a
viacej. Aktivační ešte neboli zametať, ale ona sa nikde nesťažovala a pozametala ulicu.
Ďalej poslanec Ján Uhliar uviedol, že keď aktivační zametajú ulice, tak by ich mohli
pozametať lepšie.
Poslanec Ján Šimko – uviedol, že by sa malo robiť niečo so psami, ktoré sa voľne pohybujú
po obci
Ing. Dušan Holík sa informoval o riešení situácie za zdravotným strediskom na čo mu podal
odpoveď pán poslanec Šimko, že sa to bude riešiť na ďalšom zasadnutí OZ
Poslanec Ján Uhliar – informoval o možnosti kúpy traktora – formou dotácie – obec by to
stálo polovicu – zoženie prospekty
Starostka obce ďalej informovala prítomných poslancov ohľadom zberného dvora
a o možnosti kúpy traktora cez projekt, ktorý obec podá
Ing. Dušan Holík – informoval o zapchatej kanalizácii pod rodinným domom Ľ. Slávu
Oprava oplotenia – cintorín
Starostka požiadala predsedu komisie ŽP a V, aby išli spolu pozrieť oplotenie cintorína
Prekládka ČOV – JUDr. Jana Muránska
Starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti JUDr. Jany Muránskej na
stavebný úrad – žiadosť sa týka výstavby rodinného domu . Po prešetrení žiadosti obecstavebný úrad zistil, že cez pozemok pani Muránskej ide obecná kanalizácia – 3 vetvy, ktorú
je obec zo zákona povinná preložiť ako sa starostka informovala aj u právnika, keďže
neexistuje žiadna zmluva ani vecné bremeno.
Na základe týchto zistení požiadala starostka obce firmu, ktorá vykonáva v obci budovanie
ČOV – pretože majú v obci stroje , aby to urobili nakoľko pani Muránska chce začať
s výstavbou rodinného domu čo najskôr a o prekládku žiadali ešte pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce vyvolala jednanie na OU aj s rodinou Mazúchovou, č.d. 206, za prítomnosti
vnučky Mazúchovcov, ktorí sú susedmi pozemku a jedná sa aj o ich odpad z kúpelne
a kuchyne ich rodinného domu, ktorý vedie cez celý pozemok pani Muránskej.
Ďalšie jednanie s rodinou Mazúchovou sa uskutočnilo na pozemku rodiny Muránskej,
Šimkovičovej a za prítomnosti projektanta, ktorý projektoval prekládku spomínanej
kanalizácie a vysvetlil rodine Mazúchovej, že obec je povinná zo zákona preložiť obecnú
kanalizáciu, ktorá vedie cez pozemok pani Muránskej. Projektant ďalej vysvetlil manželom
Mazúchovým, že si musia na vlastné náklady preložiť svoj odpad, ktorý majú zvedený do
obecnej kanalizácie cez pozemok pani Muránskej, kde ich ona zároveň požiadala aj
o zvedenie žlebov.
Nakoľko sa na OU nenachádza žiadna projektová dokumentácia musela dať obec vypracovať
nový projekt. Následne sa na túto preloženú kanalizáciu napojí ulica za ihriskom a bude tam
prečerpávačka. Prekládka sa uskutočnila s ťažkým pochopením rodiny Mazúchovej.
Ing. Dušan Holík tiež informoval prítomných poslancov, že aj jeho navštívila pani
Mazúchová č.d. 206, ktorá ho informovala o spomínanej prekládke, ktorú on neriešil nakoľko
je jasné, že pani Muránska chce mať pri výstavbe čistý pozemok.
Pani Mazúchová ho ďalej informovala, že pani Muránska chce v budúcnosti stavať na
svojom pozemku pod horou garáž a tadiaľ ide ďalšie vetva kanalizácie, na ktorú sú napojené
aj susedné domy. Ing. Holík navrhol, že by bolo dobré, aby tam išla potom pozrieť stavebná
komisia za prítomnosti pána Mazúcha pracovníka vodární.
Starostka obce informovala, že pani Muránska povedala, že zatiaľ tam garáž stavať nebudú,
takže keď to bude aktuálne požiada obec odborníkov
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OZ obce Hrochoť zobralo na vedomie informácie starostky obce a Ing. Holíka
Hlasovanie : 9/0/0
Starostka obce informovala o usporiadaní podujatia pri príležitosti oslobodenia obce
- 21 . 05. 2011 – Zväz protifašistických bojovníkov pod záštitou pána Kána a pána Hoffmanna
uskutoční zájazd – kde našu obec navštívia priaznivci zväzu
- 17. 05. 2011 – sa uskutoční v ZŠ s MŠ „0 ročník“ v prednese poézie a prózy
- ZŠ oslovila dedinské školy – zatiaľ sa prihlásila ZŠ Poniky
- tento ročník sa bude konať pod záštitou pána Sarvaša
OZ obce Hrochoť zobralo túto informáciu na vedomie
Hlasovanie : 9/0/0
OZ obce Hrochoť zobralo na vedomie :
Návrhy poslancov o možnostiach usporiadania kultúrnych podujatí v roku 2011
Informáciu poslanca Ing. Miroslava Krča ohľadne poškodeného oplotenia na ŠK Hrochoť
a jeho následného opravenia – žiadosť o zakúpenie pásoviny
Hlasovanie : 9/0/0
K bodu č. 7
Diskusia
OZ zobralo na vedomie diskusné príspevky poslancov OZ
diskusné príspevky : Ing. Jána Šimka, Hlavná 212, Hrochoť – o činnosti hlavného kontrolóra
a o činnosti pána Ing. Holíka
Ing. Dušan Holík – k rozhodnutiu Ústavného súdu k výsledku
komunálnych volieb v obci Hrochoť
Hlasovanie: 9/0/0
K bodu č. 11
Interpelácie poslancov
OZ obce Hrochoť neschválilo :
- žiadosť poslanca Ing. Holíka o prednesenie odpovedí na jeho interpelácie z minulých
zasadnutí OZ
Hlasovanie : 8/0/1-Ing. Holík
Zapísala :

Bc. Anna Zátrochová

Overovatelia :

v.r. Ján Uhliar
v.r. Bc. Michal Biely

………………………….
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