Zápisnica č. 6/2017 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 6/2017
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.06.2017 o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce:
- priestor pre individuálnu prezentáciu kandidátov v rozsahu max. 10
minút/kandidát – pred poslancov predstupujú po jednom, podľa poradia
doručenia prihlášky,
- voľba verejným hlasovaním.
5. Výsledok verejného obstarávania na stavbu „Detské ihrisko – MŠ Dolné
Plachtince“ – prerokovanie zmluvy s úspešným uchádzačom.
6. Rôzne:

7.
8.
9.

- Informácie o dotáciách – aktuálne možnosti, MAS, Mikroregión Východný Hont.
- COOP Jednota – podmienky predaja pozemkov.
- Merače rýchlosti prerokovanie – doplnenie predkladá poslanec, p. Kuvik.
- Podlaha v telocvični ZŠ – prerokovanie ďalšieho postupu.
- Informácia o verejnom obstarávaní architekta územného plánu.
- Deň detí 11.6.2017.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu 1)

O 19:05 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných
občanov a poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v riadnom
termíne. Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program
zasadnutia zastupiteľstva.
Hlasovanie za program zastupiteľstva:
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko
SPOLU

PRE
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

7

0

0

0
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Návrhová komisia: p. Očko, p. Kuvik, p. Jardeková
Overovatelia: p. Šimún, p. Ivicová

K bodu 2)
Hlasovanie:

Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko
SPOLU

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

7

0

0

0

Konštatoval že ustanovenia doterajších uznesení sú splnené alebo v plnení.

K bodu 3)
K bodu 4)

PRE
X
X
X
X
X
X
X

Voľba HKO: Starosta konštatoval že sa prihlásili dvaja uchádzači, ako prvý p. Ing.
Marek Lupták, ako druhá p. Danica Sölská. Obaja uchádzači splnili náležitosti. Pán
poslanec Kuvik mal otázku na uchádzačov a to že či sa uchádzači poznajú so starostom,
resp. zamestnancami obce. Pán Ing. Lupták odpovedal že zamestnancov pozná, avšak je
samozrejmé že pri výkone funkcie HKO nemôže ustupovať a musí dodržiavať svoje
povinnosti. Pani Sölská uviedla že starostu pozná, keďže je zo susednej obce a pracuje
na mestskom úrade. Poznajú sa ako kolegovia, najmä preto že Obec Dolné Plachtince,
tak ako aj Mesto Veľký Krtíš používajú rovnaký softvér pre dane, účtovníctvo,
evidenciu obyvateľov atď. Nemyslí si však že sú kamaráti. Uviedla, že musí pri výkone
funkcie HKO dodržiavať zákony.

Hlasovanie za p. Ing. Mareka Luptáka
PRE
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko

X
X
X

SPOLU

3

PROTI

ZDRŽAL/A SA
X
X
X
X

NEPRÍTOMNÝ/Á

0

4

0

Hlasovanie za p. Danicu Sölskú
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko
SPOLU

PRE
X
X
X
X

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

X
X
X
4

0

3

0

Starosta vyhlásil že HKO Obce Dolné Plachtince sa stáva p. Danica Sölská.
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K bodu 5)

Starosta uviedol poslancom detaily ohľadom projektu, verejného obstarávania.
Ďalej uviedol že do VO sa zapojila len jedna firma z troch oslovených a to Enercom
s.r.o., ktorá ponúkla cenu 14.398,45 EUR. Starosta uviedol že od 1.6.2017 je v platnosti
novela, ktorá nám umožní vykonať opakovane VO s vynechaním objektu SO.03 oplotenia, kde môžeme ušetriť približne 1 700,- € na zemných prácach a montáži
oplotenia ale s rizikom, že vysúťažená cena bude vyššia a v konečnom dôsledku
neušetríme nič.

Hlasovanie za uzatvorenie zmluvy s fy. Enercom s.r.o. ako úspešných uchádzačom stavby Detské
ihrisko.
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko
SPOLU

PRE
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

7

0

0

0

K bodu 6)

-

-

-

starosta oboznámil poslancov s aktuálnymi dotačnými možnosťami. Uviedol, že pre
opatrenie 7.4 Programu rozvoja vidieka máme pripravený projekt na rekonštrukciu
hornej školy a stavbu viacúčelového ihriska. Nie je však jasné, že či podanie
projektu do opatrenia 7.4 neovplyvní negatívne už podanú žiadosť v opatrení 7.2 –
chodníky. Ďalej starosta uviedol projekty ktoré dal do zásobníka v rámci MAS (v
prílohe zápisnice) a to: chodníky, viac účelové športovisko, rekonštrukcia starého
domu ako národopisné múzeum, rekonštrukcia kuchyne materskej školy,
parkovisko pri autobusovej zastávke, v súkromnom sektore zostalo OZ Baraskový
spolok v rámci stimulu na rozbeh podnikateľskej činnosti a marketing, zariadenia
pre poskytovanie komunitných služieb - športové centrum, „Marákov dom“.
požiadali sme ako obce združené v Mikroregióne Východný Hont v rámci KŽP
o dotáciu na kompostéry.
do 31.5.2017 bola výzva o multifunkčné ihriská, problém je vtom že na
multifunkčné ihrisko nám chýba 358 m2 na pozemku pri Coop Jednota, na toto dal
starosta vyhotoviť geometrický plán s čim však Coop Jednota nesúhlasila, pretože
by im zostal pozemok, ktorý by nevedeli efektívne využiť, navrhli odkúpiť celý
pozemok od Jednoty smerom k potoku o výmere 1155 m2 za trhovú cenu (> 5000
EUR).
bohužiaľ nie sme oprávnený žiadateľ na protipovodňové opatrenia (neboli u nás
povodne)
zajtra má byť jednanie ohľadom topoľov
ohľadom meračov rýchlostí zistil p. Kuvik že ani firmy ktoré oslovil nie sú lacnejšie
a teda ponuka od fy. Belimpex bude najvýhodnejšia.
fy. Elmour začala práce na oprave križovatky pri kostole, opravili sme tam
odvodnenie, vyčistili priepust
podlaha v telocvični: starosta predniesol poslancom znenie trochu ponúk na opravu
podlahy telocvične. Prvá ponuka bola na laminátovú podlahu za 6999 EUR od p.
Slováka, druhá ponuka od p. Plachého za 15444,20 EUR a tretia ponuka od p.
Füriešovej za 9988,90 EUR. Starosta navrhol ísť cestou laminátovej podlahy,
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-

údajne vo Veľkom Krtíši majú laminátovú podlahu, pôjde sa tam teda pozrieť. Pani
Mgr. Chrapková zastáva názor že by bolo lepšie investovať do parkiet.
Obstarávanie architekta územného plánu: dňa 19.6.2017 o 14.hod bude otváranie
ponúk. Predpokladaná hodnota zákazky: 17.966 EUR bez DPH
Starosta s poslancami prerokoval organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí
2017. Požiadal poslancov o účasť a pomoc s organizáciou.

K bodu 7)
Diskusia:
- pán Kuvik sa upozornil na stav „Kečkýšovho“ domu, starosta mu oznámil že tento „prípad“
ma už na starosti p. Greguš a na riešení už pracuje v kooperácii so starostom.
- p. Mgr. Chrapková navrhla umiestniť lavičky v Novej Ulici, označiť hydrant, ktorý nie je
vidieť a opraviť nefunkčný rozhlas.
K bodu 8)

p. Mikuš prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko
SPOLU

K bodu 9)

PRE
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

7

0

0

0

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Vyhotovil: Michal Mikuš
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