Obecný úrad
Dolný Harmanec
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
zo dňa 29. októbra 2020

Starosta obce Dolný Harmanec v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec,
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. októbra 2020, v zasadačke obecného úradu Dolný Harmanec.
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, sa zasadnutia zúčastnili
poslanci Elena Martišková, Pavol Gregor, novozvolený poslanec Peter Nemčok, náhradníčka Alena
Necpalová, ekonómka obce Mgr. Beata Kalinová. Poslanec Matej Gregor sa ospravedlnil.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1
b) voľba návrhovej komisie 2
2. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2020 a odovzdanie osvedčenia
novozvolenému poslancovi obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec a náhradníčke na
uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
3. Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníčky na uvoľnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Príhovor starostu obce
6. Schválenie programu
7. Poverenie zástupcu starostu obce Dolný Harmanec
8. Návratná finančná výpomoc obciam od MF SR na výpadok dane
9. VZN obce č. 1/2020 o zriadení DHZO
10. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Harmanec
11. Príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ Staré Hory
12. Tender na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie k bytovke
13. Tender na ústredné vykurovanie Obecného úradu
14. Rôzne a diskusia
15. Návrh uznesení
16. Záver

1
2

Overovatelia zápisnice určení po zložení sľubu poslancov
Voľba návrhovej komisie po zložení sľubu poslancov
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Rokovanie obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Matúš Vajs otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Za zapisovateľku určil Mgr. Beatu Kalinovú.
K bodu č. 2: Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2020 a odovzdanie
osvedčenia novozvolenému poslancovi obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
a náhradníčke na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
Dňa 03.10.2020 sa konali v obci Dolný Harmanec nové voľby do orgánov samosprávy obcí, v dôsledku
uprázdneného mandátu poslankyne Jany Kormanovej, ktorá sa vzdala mandátu v decembri 2019.
V nových voľbách bol volený jeden poslanec obecného zastupiteľstva do jedného obvodu. O mandát
poslanca obce Dolný Harmanec v obvode č. 1 sa uchádzali dvaja kandidáti:
1. Alena Necpalová, 49 r., manažérka objektových prevádzok, Smer – sociálna demokracia
2. Peter Nemčok, 50 r., vedúci lesníckeho obvodu, bez politickej príslušnosti
V zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Dolný Harmanec sa zistili
nasledovné výsledky:
Počet volebných obvodov
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov

1
210
73
73
72
1
1

Kandidát, ktorý bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných
hlasov:
Por.
číslo

1.

Meno a priezvisko kandidáta

Peter Nemčok

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla, alebo nezávislý
kandidát, alebo kandidát bez politickej príslušnosti

Bez politickej príslušnosti

Počet platných
hlasov

48

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, podľa počtu
získaných platných hlasov:
Por.
číslo

1.

Meno a priezvisko kandidáta

Alena Necpalová

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla, alebo nezávislý
kandidát, alebo kandidát bez politickej príslušnosti

Politická strana SMER SD

Počet platných
hlasov

24

V zmysle platných výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2020, odovzdávam novozvolenému
poslancovi Petrovi Nemčokovi Osvedčenie o zvolení, ktoré vydala miestna volebná komisia obce DH.
Zároveň odovzdávam náhradníčke Alene Necpalovej, ktorá nebola zvolená za poslanca obecného
zastupiteľstva, Osvedčenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva, podpísané mnou – starostom
obce Dolný Harmanec.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec zobrali na vedomie oznámenie výsledku volieb
do orgánov samosprávy obcí 2020.
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K bodu č. 3: Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníčky na uvoľnený mandát poslanca
obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
Ku dňu 31.08.2020 sa vzdal mandátu ďalší poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu obce –
Ján Kubuš. V súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v
ktorom zanikol mandát. V súlade s § 192 ods. 2 starosta vyzval náhradníčku Alenu Necpalovú, aby
potvrdila prijatie mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva obce, ktorá mandát prijala a tým
nastupuje na miesto poslankyne obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec zobrali na vedomie oznámenie o nastúpení
náhradníčky na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec.
K bodu č. 4: Zloženie sľubu poslancov
Starosta obce požiadal novozvoleného poslanca Petra Nemčoka, aby prečítal sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Následne požiadal starosta obce náhradníčku na uprázdnené miesto poslanca, Alenu Necpalovú, aby tak
isto prečítala sľub: viď vyššie.
Po prečítaní sľubu požiadal starosta obce oboch poslancov, aby sa podpísali pod sľub.
Poslanci obecného zastupiteľstva skonštatovali, že noví poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolný
Harmanec, Peter Nemčok a Alena Necpalová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 5: Príhovor starostu obce
„Samozrejme gratulujem novovymenovaným poslancom za ich zvolenie a želám veľa pracovných
úspechov.
Úlohou poslanca je, tak ako ste čítali v sľube, že budete riadne plniť svoje povinnosti
a ochraňovať záujmy obce. Verím, že Peter toto dokáže, lebo aj kým ešte nebol poslanec, zúčastňoval
sa na brigádach a aj v poslednom období sa ma stále pýta s čím treba pomôcť. Neviem si však predstaviť,
ako sa ku tomuto môže postaviť Alena, keď ako starostka zanechala na úrade veľa nedokončených vecí
a tak isto chýbajú rôzne dôležité právne predpisy ako VZN, alebo smernice. Prepáčte, ale k náhradníčke
Alene sa musím vyjadriť obšírnejšie, lebo je to človek, ktorý si zaslúži moju pozornosť.
Doteraz, od môjho nastúpenia pred 18 mesiacmi, ma niekoľkokrát udala za pomoci svojich kamarátok
na polícii, alebo dala na mňa podnet na prokuratúru za rôzne vymyslené akože trestné činy.
Niekoľkokrát som ju vyzval prostredníctvom poslancov, aby jej odkázali, nech mi dá pokoj, aby som
mohol v kľude robiť svoju prácu a tak isto dám pokoj aj ja jej. No asi si myslí, že my nič nevieme
a
čušíme v kúte. Nie je to tak a vidíme čo sa tu za posledné roky dialo, ale mojou víziou a predstavou bolo
ísť dopredu a nevracať sa ku starým kauzám, no pani bývalá starostka sa v tom asi vŕtať chce a to, že si
podala kandidatúru na post poslanca bola posledná kvapka a pohár trpezlivosti pretiekol.
To, že sa nebudeme vŕtať v starých kauzách sme sa dohodli hneď na začiatku aj s pani Kalinovou. Chceli
sme ísť dopredu a neobzerať sa späť, no nedá sa. Neviem si predstaviť ako chce so mnou spolupracovať
keď doteraz len útočila. Mne to nevadí ja som si už zvykol a za ten rok a pol na tomto poste som si
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vytrpel dosť a preskákal som rôzne nepríjemnosti a útoky čo niektorí starostovia nezažili ani za tri
volebné obdobia. Najnovšie som podal podnet na prešetrenie, tak na prokuratúru ako aj na políciu.
Ako chceš robiť poslankyňu, keď od tvojho odchodu len robíš zle, šíriš medzi občanmi obce klamstvá,
podnecuješ pár tvojich „kamarátok“ aby mi škodili ako sa len dá. Miesto podania pomocnej ruky šíriš
len zlo. Ako môže poslankyňa, napríklad posledne v súvislosti s testovaním na chorobu COVID-19,
lajkovať na sociálnej sieti hoaxy proti obecnému úradu a podporovať dezinformácie medzi ľuďmi?! Ak
si chcela ľudí informovať ako budúca poslankyňa, kľudne si mi mohla zavolať, vysvetlil by som ti celú
situáciu. Nehovoriac o tom, že si mohla aj pomôcť. Nie je to ľahké, testovanie riešim každý deň už od
piatku a verím, že sa to aj dotiahne do úspešného konca.
Ako chceš robiť poslankyňu a spolupracovať, keď nie si schopná prebrať si ani list z obecného úradu,
ktorý sa nám vrátil späť? Ako môžeš ignorovať doporučený list z úradu? Toto je terajšia záležitosť, tak
dvoch týždňov dozadu, ale vrátim sa rok a pol dozadu.
Na post starostu som nastúpil deň pred prvým kolom prezidentských volieb, ktoré som musel zabezpečiť
personálne, technicky, aj finančne. Na financovanie volieb nám boli poukázané z Ministerstva vnútra
finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy, ešte v období, keď si bola starostka ty. Keď
som pozrel do kasy a na účet obce, neboli tam peniaze ani na voľby, ani na výplaty a to už vôbec
nehovorím o tom, že bol preč aj rezervný fond vo výške 2700 eur, ako aj ostatné finančné prostriedky,
ktoré sme dostali od štátu. Nevadí, ja ako manažér si viem poradiť aj s väčšími problémami ako je tento
a volebnú komisiu som vyplatil z vlastného.
Ďalej bol problém s cestou a to som musel riešiť ešte pred mojim vymenovaním, kedy som upozornil
firmu Viastav, že na tento projekt nie sú v rozpočte peniaze. Našťastie firma to pochopila a spravila len
prvú etapu, tak ako bolo vlastne dohodnuté už aj v zmluve z 28. novembra 2018. Nezabudnem na tvoje
vyjadrenie, keď si mi s úsmevom povedala, že cestu zaplatiť musím a nebudem mať na fungovanie úradu,
na réžiu, na elektriku, na výplaty a podobne. Tak ako som už povedal, ja som manažér a aj tento problém
som vyriešil a vyhli sme sa tebou predpovedaných a želaných problémov. Za pomoci poslancov, aj keď
najskôr asi na tvoj podnet s úverom nesúhlasili, sme si zobrali úver, čo bola jediná možnosť ako cestu
dokončiť a aj zaplatiť. Ty si to vedela, že peniaze na to obec nemá, nerátala si s tým ani v rozpočte,
všetko si zosnovala narýchlo, ale samozrejme nemohla si sa priznať, že si poslancov pri podpise zmluvy
oklamala o čom svedčí aj to, že mi viackrát povedali, že cesta bude stáť 30 000 eur a nie 60 000 eur.
Ako ste schvaľovali zmluvu v roku 2018, keď ani v marci 2019 nevedeli poslanci, že rekonštrukcia bude
stáť 60 000 eur?
Ďalšia kauza referendum. Podpisy na odvolanie starostu ste začali zbierať ešte pred mojím
vymenovaním za starostu - nezmyselné, VZN ste schválili veľmi rýchlo a vlastne zbytočne, lebo je tam
len citovaný zákon a stačilo postupovať podľa neho, ale ty si si chcela ukázať silu a „znalosť zákonov“.
Jeho platnosť ste upravili len po mojom upozornení na pätnásty deň po jeho schválení OZ. Po mojom
upozornení ste znova, druhýkrát chodili od občanov zbierať podpisy, lebo tie, ktoré už boli zozbierané,
neboli platné. Po skončení referenda, ktoré dopadlo v môj prospech, si mi povedala, že už mi dáš pokoj
a môžem robiť. Toto bolo zase klamstvo ako mnoho iných z tvojej strany, lebo útoky neprestali, ale
pokračovali ďalej tak ako to ty zvykneš robiť nie priamo od teba, ale najradšej sa vezieš po chrbtoch
iných.
Po referende bolo roznášanie výmerov daní a platieb za komunálny odpad. Trestné oznámenie, výsluchy
na polícii samozrejme s verdiktom nevinný.
Ďalej dobrovoľná zbierka Dunkovci. Jedni z tvojich najväčších pomocníkov a voličov a ty si ma dala na
prokuratúru za pomoc, ktorú sme im poskytli a s tým boli spojené nemalé komplikácie a vybavovačky.
Samozrejme, my sme postupovali správne, čiže ďalšia kauza bola vyriešená s tým, že ku pochybeniu
nedošlo.

Strana 4 z 8

Ďalej tvoje odkazy po zastávkach na dlh v sociálnej poisťovni, úplná trapošina a dobre vieš, že ten dlh
tam bol aj kvôli tvojmu veľkému dvojnásobnému odstupnému. Toto je tvoje cítenie s obcou - vyžmýkať
vo svoj prospech a hotovo. Samozrejme, poradili sme si a aj toto sme vyriešili.
Keď si videla, že sa nám darí tieto problémy úspešne riešiť, zistila si, že sa potrebuješ zbaviť osoby,
ktorá mi s ich riešením najviac pomáha, ktorá mimochodom vo veľa veciach pomohla aj tebe. Dala si
poslancom príkaz vyhodiť tvoju kamarátku ekonómku Beátu Kalinovú, ktorá sa v samospráve vyzná tak
ako málokto. Tento ťah ti na prvýkrát nevyšiel a s poslancami sme sa dohodli, že tento bod je do konca
volebného obdobia uzavretý. No tebe to nestačilo, poslanci museli tento bod doplniť aj do zastupiteľstva
v júli tohto roku, kde si si ich prišla osobne skontrolovať ako budú tvoj rozkaz vykonávať. Na otázku od
občanov ako si bola s prácou ekonómky spokojná si odpovedala, že si bola spokojná. Ty sama si mi
povedala, keď si odchádzala. Beátu si nechaj je dobrá a práve toto sa ukázalo ako najväčší problém, že
je dobrá a vyzná sa.
Ďalší bod vlaňajší rozpočet. Nie aby si povedala poslancom jednajte a riešte rozpočet s ekonómkou
Kalinovou. Nie, ty si sa stretávala s poslancami a kuli ste pikle ako rozpočet neschváliť. Veď som vás aj
stretol ako ste s Kubušom kráčali od Kormanovej s rozpočtom v ruke čo mi Kubuš aj potvrdil.
Koncom roka si ešte aj nazbierala toľko odvahy a neviem čo si si myslela a očakávala, že sa stane, keď
si po večeroch chodila bez hanby vysýpať smetný kôš na zastávku na horný koniec.
Dva dni pred Vianocami sme sa naťahovali akože s anonymným podaním trestného oznámenia na
obecný úrad, za nevydanie 17 kusov stravných lístkov bývalej starostke. 17 lístkov v hodnote 67 eur ti
údajne chýbalo, pritom si kupovala stravné lístky aj stravu a neviedla si žiadnu evidenciu. Ty ma ideš
po polícii ťahať za vymyslených 17 lístkov a zobrala si 14 000 odstupné a ešte aj lístky. Hanba sa skrývať
za anonym, keď chceš bojovať, tak sa podpíš...
O zanedbanom a schátranom obecnom úrade čo si zanechala po sebe ani nehovorím, to je extra
kapitola. Roztrhaná guma v kancelárii, pracovníčky sedeli chrbtom k občanovi, ktorý im cez plece kukal
do počítača. Neexistujúca kuchynka, káva sa varila v kanvici na zemi, toaletný papier na zemi a zvlhnutý
uterák na ruky. Aj toto sú veci ktorými prezentujeme našu obec keď sem príde nejaká návšteva.
Nič z týchto vecí sme nemuseli riešiť a nepodával by som na teba, tak ako ty na mňa trestné oznámenia,
ale ak si si to takto predstavovala, tak ti to vyšlo. Uvidíme čo ďalej, to je už na riešení orgánov činných
v trestnom konaní.
Zároveň by som bol rád a vyzývam ťa, aby si sa vzdala mandátu poslankyne, lebo naša spolupráca je
aj pri najlepšej predstave asi nemožná. Nech sa páči, môžeš sa vyjadriť bolo tu toho povedané veľa...“
Poslankyňa Necpalová sa vyjadrila: Povedal si si, ideme ďalej...
Starosta obce poďakoval prítomným za pozornosť a pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. Zároveň
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu č. 6: Schválenie programu
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie ďalšie body programu. Poslankyňa
Necpalová predložila na doplnenie do programu návrh občianky Dagmar Sliackej na prejednanie
rekonštrukcie cesty „na malú stranu“.
Poslanci doplnili program o bod č. 14. rekonštrukcia cesty „na malú stranu“ a schválili ďalší program
rokovania nasledovne:
6. Schválenie programu
7. Poverenie zástupcu starostu obce DH
8. Návratná finančná výpomoc obciam od MF SR na výpadok dane
9. VZN obce č. 1/2020 o zriadení DHZO
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10. Zásady odmeňovania poslancov obce DH
11. Príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ Staré Hory
12. Tender na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie k bytovke
13. Tender na ústredné vykurovanie Obecného úradu
14. Návrh na rekonštrukciu cesty malá strana
15. Rôzne a diskusia
16. Návrh uznesení
17. Záver

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, navrhol overovateľov
zápisnice v zložení Elena Martišková, Alena Necpalová, návrhovú komisiu v zložení Pavel Gregor
a Peter Nemčok.
Poslanci určili overovateľov a schválili návrhovú komisiu v predloženom zložení.
K bodu č. 7: Poverenie zástupcu starostu obce Dolný Harmanec
Starosta obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poveril zastupovaním poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec Petra
Nemčoka, v rozsahu podľa predloženého poverenia a to do konca funkčného obdobia alebo do
odvolania. Požiadal poslanca Petra Nemčoka, v prípade, že poverenie v navrhovanom rozsahu prijíma,
aby predmetné poverenie podpísal.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec zobrali na vedomie poverenie poslanca Petra
Nemčoka na zastupovanie starostu obce Dolný Harmanec.
K bodu č. 8: Návratná finančná výpomoc obciam od MF SR na výpadok dane
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci, ktoré poskytuje obciam Ministerstvo financií SR. V súvislosti s negatívnym vývojom
hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou
ochorenia COVID-19, má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok dane z príjmov
subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb
v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020, poskytuje
Ministerstvo financií SR bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy
na výkon ich samosprávnych pôsobností.
Výška výpadku dane pre obec Dolný Harmanec je vypočítaná suma 3.620 eur a túto sumu môže obec
získať ako bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na výdavky na samosprávnu činnosť obce. Finančná
výpomoc má odloženú splatnosť, splátky vypočítalo Ministerstvo financií SR na štyri roky. Od roku
2024 do roku 2027 bude obec ročne splácať po 905 eur. Suma 3.620 eur, ktorú môže obec Dolný
Harmanec získať, veľmi pomôže najmä v tomto ťažkom roku, kedy mala obec zvýšené materiálové, ale
aj osobné náklady hlavne kvôli pandémii COVID-19. Získané finančné prostriedky obec môže použiť
do konca roka 2020. O návratnú finančnú výpomoc môže obec požiadať do konca októbra 2020.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Dolnom Harmanci schválili nenávratnú finančnú výpomoc vo výške
3.620 eur.
K bodu č. 9: VZN obce č. 1/2020 o zriadení DHZO
Uznesením č. 19/2020 zo dňa 13.08.2020 bolo schválené zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru
obce Dolný Harmanec. V tejto súvislosti sme vypracovali návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2020 o zriadení DHZO, spolu so zriaďovacou listinou a štatútom DHZO. Predmetné listiny predložil
starosta obce obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Poslankyňa Necpalová sa opýtala, či VZN bolo
zverejnené a ak bolo zverejnené, tak je za schválenie. Starosta obce poslankyni odpovedal, že VZN bolo
zverejnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Dolnom Harmanci schválili VZN obce č. 1/2020 o zriadení DHZO.
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K bodu č. 10: Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Harmanec
Na niekoľkých predošlých zasadnutiach predkladal starosta obce obecnému zastupiteľstvu na
schválenie nové zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec.
Poslanci sa vyjadrili, že tieto zásady príjmu na prvom zastupiteľstve po nových voľbách do orgánov
samosprávy obcí 2020, ktoré sa konali 03.10.2020. V zmysle uvedeného, starosta obce opäť predložil
poslancom OZ na schválenie nové zásady odmeňovania. Starosta navrhuje zrušiť mesačné paušálne
odmeny vo výške 100 eur na jedného poslanca, navrhuje aby zostali odmeny po 10 eur za každú účasť
na zasadnutí OZ, za účasť na zasadnutí komisie, za účasť na kultúrnej či športovej akcii obce. Miesto
pôvodných mesačných paušálnych odmien navrhuje starosta jednorázovú odmenu každému poslancovi
na konci roka, po zhodnotení aktivít poslancov v priebehu roka.
Poslanci neprejavili jednoznačné stanovisko, zdržali sa hlasovania a konštatovali, že si dohodnú
stretnutie, na ktorom odmeny ešte prejednajú a predložia svoj návrh na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 11: Príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ Staré Hory
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu požiadavku Základnej školy Staré Hory, ktorá
požiadala obec listom o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na deti s trvalým
pobytom v Dolnom Harmanci, ktoré navštevujú ZŠ Staré Hory a sú prihlásené do záujmového útvaru
školy. Nakoľko v minulosti nebolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Harmanec
o poskytovaní dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, nie je možné v súčasnosti
schváliť príspevok pre ZŠ Staré Hory. Obec pripraví návrh VZN o poskytovaní dotácií pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov do najbližšieho zasadnutia OZ. V zmysle uvedeného bude možné
odsúhlasiť príspevky z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí až po schválení predmetného VZN
na ďalší rozpočtový rok 2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec súhlasia a ukladajú pripraviť nové VZN o
poskytovaní dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov do najbližšieho zasadnutia OZ.
K bodu č. 12: Tender na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie
k bytovke
Na základe vyhláseného tendra na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na miestnej
komunikácii k bytovke, prostredníctvom elektronického verejného obstarávania – systém Tendernet, sa
do súťaže prihlásili dvaja uchádzači: súkromný podnikateľ Roman Bíreš, so sídlom Dolný Harmanec
41, 976 03 Harmanec, IČO 34257608 s cenovou ponukou 6.363 eur a súkromná podnikateľka Ing. Jana
Lieskovská STAV-EKO, so sídlom 96261 Bacúrov 85, IČO 32000804 s cenovou ponukou 8.748 eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali predložené cenové ponuky a zhodnotili, že hoci ponuka
Ing. Jany Lieskovskej (8.748 eur) prevyšuje cenovú ponuku Romana Bíreša (6.363 eur), spĺňa technické
požiadavky danej zákazky a preto schválili na realizáciu dodávky prekrytia pozdĺžneho odvodňovacieho
žľabu miestnej komunikácie k bytovke ponuku súkromnej podnikateľky Ing. Jany Lieskovskej STAVEKO, IČO 34257608.
K bodu č. 13: Tender na ústredné vykurovanie Obecného úradu
Na realizáciu ústredného vykurovania budovy obecného úradu bol vyhlásený tender prostredníctvom
elektronického systému Tendernet. V súťaži prejavili záujem dvaja uchádzači, ktorí ešte pred zapojením
sa do súťaže a pred vystavením cenovej ponuky, boli pozrieť zákazku a zhodnotili, že predpokladaná
cena je nízka, chýba ocenenie niektorých materiálov, preto sa rozhodli nezúčastniť sa súťaže. Na základe
toho starosta navrhuje aby poslanci vyhodnotili tender ako nevyhovujúci, tým sa zákazka zruší, dá sa
vypracovať projekt a následne obecný úrad zadá novú verejnú súťaž na obstaranie dodávateľa.

Strana 7 z 8

Poslanci na základe uvedeného vyhodnotili tender na ústredné vykurovanie ako nevyhovujúci
a ukladajú vypracovať projekt na realizáciu ústredného vykurovania obecného úradu do konca roka
2020.
K bodu č. 14: Návrh na opravu cesty na malú stranu
Tento bod programu predložila na doplnenie poslankyňa Alena Necpalová, ktorú poverila obyvateľka
obce Dagmar Sliacka, aby urgovala obecný úrad s rekonštrukciou cesty na malú stranu. Starosta obce
vysvetlil, že túto požiadavku už komunikoval s občiankou Dagmar Sliackou a povedal jej, že opravu
cesty na malú stranu má v pláne, avšak nie je za dočasné riešenia ako je napríklad zasypanie dier štrkom,
čo nemá žiadnu trvácnosť, skôr je za komplexnú opravu. Túto požiadavku riešil starosta aj s poslancami
obecného zastupiteľstva na porade, ešte v lete, tak ako to sľúbil aj občianke Sliackej, kde sa s poslancami
zhodli na rovnakom názore, že zasypanie dier štrkom je neefektívne a krátkodobé riešenie. Neskôr
starosta obce komunikoval aj s Mestskými lesmi, ktoré sa ponúkli, že dovezú asfaltovú drť, čo by bolo
lepšie ako sypať samotný štrk. Keďže však mesto nerealizovalo opravu ciest, drť nebola a táto
alternatíva padla. Starosta je za to, aby sa dal vypracovať projekt na rekonštrukciu cesty na malú stranu,
aby sme vedeli naplánovať túto rekonštrukciu do budúcna.
Poslanci prerokovali tento bod a schválili dočasnú opravu cesty na malú stranu vyplnením jám štrkom.
K bodu č. 15: Rôzne a diskusia
Starosta obce informoval prítomných, že najbližšie a zároveň asi posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva je naplánované na december 2020. Okrem schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a prijatia
absentujúcich právnych predpisov obce, bude treba vytvoriť a doplniť komisie pri obecnom úrade,
nakoľko súčasné komisie sú nefunkčné a neúplné. Pred konaním zasadnutia starosta obce pošle
materiály na rokovanie poslancom prostredníctvom mailu. Starosta obce navrhne poslancom termín na
pracovné stretnutie pred konaním zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční minimálne dva dni pred konaním
zasadnutia OZ.
K bodu č. 16: Návrh uznesení
Zástupca starostu Peter Nemčok prečítal prítomným uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní
obecného zastupiteľstva a ktoré tvoria prílohu zápisnice.
K bodu č. 17: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Dolnom Harmanci, dňa 29. októbra 2020

Matúš Vajs, starosta obce

Zapísala: Mgr. Beata Kalinová
Overili:

Elena Martišková
Alena Necpalová
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