Obecný úrad
Dolný Harmanec
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
zo dňa 14. decembra 2020
Starosta obce Dolný Harmanec v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2020 v kancelárii
starostu obce na obecnom úrade v Dolnom Harmanci.
Tesne pred zahájením rokovania obecného zastupiteľstva v Dolnom Harmanci sa účasti
na ňom domáhala skupinka občanov, ktorých si na zasadnutie pozvala poslankyňa Necpalová,
aj napriek tomu, že vedela aká je situácia a tak isto na porade konanej pred zasadnutím OZ dňa
03.12.2020 bolo povedané, že občania sa nebudú môcť zúčastniť zasadnutia, hoci o účasť
prejavili záujem viacerí občania obce. Starosta občanom vysvetlil, že opatrením Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.
OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v počte
nad 6 osôb. Tento zákaz sa však nevzťahuje na zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy, to
znamená, že obecné zastupiteľstvo môže rokovať aj prezenčnou formou a zasadnutia sa môžu
zúčastniť starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, personál z radov zamestnancov,
hlavná kontrolórka, aj keď ich počet presahuje 6 osôb. Čo sa týka verejnosti, jej účasť je
obmedzená zákazom vychádzania pri rozšírení opatrení v rámci núdzového stavu. Na
Slovensku naďalej platí núdzový stav, od 15. novembra bol predĺžený na ďalších 45 dní, z čoho
vyplýva, že vyššie uvedené stále platí.
Občania Kuttnerová, Kopecká, Kováčiková a Necpál, sa aj napriek upozorneniu starostu
tlačili do miestnosti, bez dodržania odstupu a bez toho, aby si pred vstupom dezinfikovali ruky.
Občan Necpál začal vykrikovať a vyhrážať sa starostovi prokuratúrou. Starosta znova vysvetlil,
že jeho konanie je podložené právnickou radou a nie je to jeho výmysel. Na to občania
zareagovali, že hneď idú volať políciu. Starosta obce sa obrátil telefonicky na právneho
zástupcu, ktorý ho uistil, že konal správne a odporučil starostovi, aby zavolal políciu a on tak
aj urobil. V tej chvíli opustila rokovaciu miestnosť aj poslankyňa Necpalová s tým, že ani ona
nemusí byť na zastupiteľstve.
Polícia prišla v priebehu cca 15 minút, vypočuli si starostu a skonštatovali, že starosta
nič neporušil a išli na dvor Obecného úradu rozpustiť skupinku občanov. Odchodom polície sa
celá situácia vyriešila a starosta obce mohol otvoriť rokovanie obecného zastupiteľstva.
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice sa zasadnutia
zúčastnili: zástupca starostu a poslanec Peter Nemčok, poslankyňa Elena Martišková a poslanec
Pavel Gregor. Poslanec Matej Gregor sa ospravedlnil, poslankyňa Alena Necpalová odišla pred
začiatkom rokovania. Ďalej bola na zasadnutí prítomná ekonómka obce Mgr. Beata Kalinová,
hlavná kontrolórka obce Anna Kubaliaková sa ospravedlnila.
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Rokovanie obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce Matúš Vajs. Privítal prítomných poslancov a zamestnancov
OÚ, oboznámil ich s programom zasadnutia a skonštatoval, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta určil za zapisovateľku
Katarínu Pohančaníkovú a za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Petra
Nemčoka a Elenu Martiškovú.
b) voľba návrhovej komisie – OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení Peter Nemčok
a Elena Martišková
K bodu č. 2: Schválenie programu
Po prečítaní programu starostom obce obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
program zasadnutia v predloženom znení:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie VZN č. 2/2020 o dotáciách pre PO a FO podnikateľov
5. Schválenie VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatku
6. Schválenie rokovacieho poriadku obce
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
9. Rozpočtové opatrenia č. 2020/02
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021
11. Plán zasadnutí na rok 2021
12. Plán investícií na rok 2021
13. Voľba stálych komisií obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
14. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Harmanec
15. Plat starostu obce
16. Schválenie cenovej ponuky na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na ceste
na bytovku
17. Žiadosť o dočasné bývanie občianky Bednárovej v priestoroch obecného úradu
18. Rôzne a diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver
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K bodu č. 3: Kontrola plnenia uznesení
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva prehľad uznesení v r. 2020 a ich
plnenie. V roku 2020, do dnešného dňa, boli splnené všetky uznesenia. Spomenul
najdôležitejšie úlohy, ktoré obec riešila:
- Spoločnosť ViaStav BB, s.r.o. dokončila cestu k bytovke a odstránila vady
a nedostatky, ktoré boli spísané na základe analýzy. Starosta, spolu s prizvaným
odborníkom, prebrali dielo odovzdávacím a preberacím protokolom od zástupcu
spoločnosti ViaStav BB, s.r.o. Ing. Lieskovským.
- Obec Dolný Harmanec bola zaradená do nových volieb na uprázdnené miesto poslanca
/uznesenie č. 6/2020/. Voľby sa konali dňa 3.10.2020.
- Spoločnosť CAM-AM vypracovala projekt na most k bytovke /uznesenie č. 9/2020/.
- Poslanci OZ schválili nové zásady odmeňovania, na ktorých sa vopred dohodli
a predložili ich starostovi obce do materiálu na rokovanie OZ /uznesenie č. 31/2020/.
- Podnikateľka Ing. Jana Lieskovská STAV-EKO, ktorá vyhrala tender na realizáciu
dodania prekrytia pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie k bytovke,
odstúpila od realizácie /uznesenie č. 33/2020/. Obecný úrad bude riešiť žľab podľa
možností svojpomocne, tak ako to bolo prejednané s poslancami OZ. O konečnom
riešení budú občania obce informovaní.
- Tender na ústredné vykurovanie obecného úradu bol vyhodnotený ako nevyhovujúci
/uznesenie č. 34A/2020/, v súčasnosti prebieha plnenie uznesenia č. 34B/2020, bol
oslovený projektant spoločnosti Klima-Term s.r.o., ktorý nám vypracuje projekt,
následne bude v roku 2021 vyhlásený nový tender.
- V mesiaci november 2020 nám Mestské lesy dodali štrk, ktorý bol použitý na dočasnú
opravu cesty na malú stranu /uznesenie č. 35/2020/. Pri realizácii pomohli dobrovoľne
a bez nároku na odmenu občania Mikušťák a Blaško.
Z roku 2019 nám zostáva plnenie uznesenia č. 35/2019 – montáž odvodňovacieho žľabu na
ceste na stanicu.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec schválilo jednohlasne kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 4: Schválenie VZN č. 2/2020 o dotáciách pre PO a FO podnikateľov
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce dňa 29.10.2020, na základe žiadosti ZŠ Staré
Hory o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Dolný Harmanec, obecné
zastupiteľstvo uložilo starostovi obce, uznesením č. 32, pripraviť do najbližšieho zasadnutia
všeobecne záväzné nariadenie obce o dotáciách. Ekonómka obce vypracovala návrh
predmetného VZN a predložila ho starostovi na zverejnenie a do materiálu na rokovanie
obecného zastupiteľstva. Po schválení a nadobudnutí účinnosti VZN bude môcť požiadať ZŠ
Staré Hory o poskytnutie dotácie na rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 2/2020 o dotáciách pre PO a FO
podnikateľov.
K bodu č. 5: Schválenie VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatku
Tým, že nastali legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve, ktoré sa dotkli aj zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, je potrebné schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie obce v znení podľa
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platnej právnej normy. V predkladanom návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad neboli zvýšené sadzby
dane z nehnuteľností, ani výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2021. Aj keď väčšina obcí, v súvislosti s rastúcimi cenami za odvoz a likvidáciu odpadu,
poplatky zvyšovala, naša obec necháva rovnakú výšku poplatku ako v roku 2020. Tým chceme
osloviť občanov, aby v roku 2021 pristupovali čo najzodpovednejšie k triedeniu odpadu, čím
môžeme znížiť objem zmesového komunálneho odpadu na minimum a tým aj výdavky za jeho
odvoz a likvidáciu. V prípade, že občania nebudú znižovať zmesový komunálny odpad,
koncom roka 2021 bude prijaté nové VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a výška
poplatku na rok 2022 sa môže veľmi výrazne zvýšiť.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
K bodu č. 6: Schválenie rokovacieho poriadku obce
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh na nový rokovací
poriadok obce. Posledný rokovací poriadok bo prijatý v roku 2015 a bolo potrebné ho
aktualizovať. Nový rokovací poriadok je stručný a vecný.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rokovací poriadok obce.
K bodu č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
Ekonómka obce prečítala prítomným poslancom obecného zastupiteľstva odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, v ktorom hlavná kontrolórka uvádza, že návrh rozpočtu
bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi – so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp,
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vznp, v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
a tiež zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, zákona č. 564/2004 Z. z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a poslancom obecného zastupiteľstva
a ostatné súvisiace právne normy a navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva obce Dolný
Harmanec:
- Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
- Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec zobralo na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Dolný Harmanec.
K bodu č. 8: Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh rozpočtu na rok 2021
a výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023, spolu s dôvodovou správou, ktorá tvorí spolu
s podrobným členením rozpočtu prílohu tejto zápisnice. Dokumenty sú zverejnené na webovom
sídle obce. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 151 895 eur. Pri tvorbe návrhu sme
vychádzali z dosiahnutých výsledkov hospodárenia minulých období, doteraz známych
skutočností. Navrhované predpokladané príjmy a výdavky rozpočtu zohľadňujú očakávaný
nárast energií, inflácie a miezd.
Starosta obce Dolný Harmanec odporúča obecnému zastupiteľstvu navrhovaný finančný
rozpočet na rok 2021 schváliť a výhľad na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie.
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet na rok 2021 a zobralo na vedomie výhľad
na roky 2022 a 2023.
K bodu č. 9: Rozpočtové opatrenia č. 2020/02
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie úpravy rozpočtu
obce Dolný Harmanec v súlade s § 14 ods. 2 písm a) až d) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky – presun v rámci príjmovej časti rozpočtu 688,42 eur,
presun v rámci výdavkovej časti rozpočtu 8 991,28 eur;
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov spolu 4 641,16 eur;
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov spolu 12 274,74 eur;
d) povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií 3 608,58 eur.
Celkovým navýšením rozpočtu zmenou č. 2 je suma 8 249,74 eur. Predložený materiál obsahuje
návrh uznesenia, dôvodovú správu k zmene rozpočtu, prílohy č. 1 a 2 – úpravu rozpočtu a
celkový rozpočet po úprave.
Rozpočtové opatrenia č. 2020/02 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenia č. 2020/02.
K bodu č. 10: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
Ekonómka obce prečítala obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2021, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na I. polrok 2021.
K bodu č. 11: Plán zasadnutí na rok 2021
Starosta obce predložil poslancom Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Dolný
Harmanec na rok 2021 a obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie.
K bodu č. 12: Plán investícií na rok 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Plán investícií na rok 2021:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu na Malej strane
Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky v obci
Vysúťažiť a zrealizovať ústredné kúrenie v budove obecného úradu
Hľadať dodávateľa na realizáciu stavby mosta na ceste k bytovke
Oprava chodníkov a zábradlia v cintoríne
Zrealizovať rekonštrukciu domu smútku z eurofondov

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán investícií na rok 2021
K bodu č. 13: Voľba stálych komisií obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
Komisie pri obecnom zastupiteľstve obce Dolný Harmanec neplnili svoju funkciu, boli
neúplné z dôvodu vzdania sa mandátu dvoch poslancov. Po voľbách sa naplnil stav poslancov
na počet 5, je potrebné kreovať nové stále komisie, ktoré budú plniť úlohy im zverené. Na
poslednom zasadnutí OZ sa poslanci dohodli, že sa stretnú ešte pred poradou, ktorá sa konala
dňa 03.12.2020 a zástupca starostu predloží na rokovanie OZ materiál na zriadenie stálych
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komisií, voľbu ich predsedov a členov, ako aj materiál obsahujúci priebeh rokovania a hlavné
úlohy komisií. Na základe predloženého návrhu zástupcom starostu Petrom Nemčokom obecné
zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:
1. Komisia pre kultúru, šport a rozvoj obce
2. Finančná komisia
3. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov má osobitné
postavenie v súlade s Ústavným zákonom č. 469/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný
zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
Následne sa uskutočnila verejná voľba, v ktorej obecné zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo
predsedov komisií a prijalo členov komisií nasledovne:
1. Komisia pre kultúru, šport a rozvoj obce: predsedníčka – poslankyňa Elena Martišková,
členovia – všetci ostatní poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnankyňa obce
Katarína Pohančaníková.
2. Finančná komisia: predseda – poslanec Pavel Gregor, členovia – všetci
ostatní poslanci obecného zastupiteľstva.
3. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku: predseda –
poslanec Peter Nemčok, členovia – všetci ostatní poslanci obecného
zastupiteľstva.
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: predseda – poslanec Matej Gregor, členovia – všetci ostatní
poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 14: Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Harmanec
Starosta obce od svojho nástupu trval na prijatí nových zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec. Poslanci uznesením č. 10/2020 neschválili
nové zásady odmeňovania, uznesením č. 31/2020 konštatovali, že nové zásady prerokujú na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci sa stretli ešte pred poradou, ktorá sa
konala 03.12.2020 a dohodli sa na nových zásadách odmeňovania, ktoré na rokovanie obecného
zastupiteľstva predložil zástupca starostu Peter Nemčok.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec jednohlasne schválilo nové Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec s účinnosťou od 01.01.2021.
K bodu č. 15: Plat starostu obce
Podľa § 3 ods. 1) Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §
4 ods. 1), ktorý je ustanovený pre obec do 500 obyvateľov na 1,65 násobok. Podľa § 4 ods. 2)
môže obecné zastupiteľstvo plat starostu zvýšiť rozhodnutím až o 60 %. Starosta obce Dolný
Harmanec poberá od začiatku svojho funkčného obdobia základný plat bez navýšenia, preto
požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o zvýšenie platu. Poslanci súhlasili so zvýšením
a navrhli starostovi 20 %, s čím starosta súhlasil.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec jednohlasne schválilo navýšenie platu starostu
obce o 20 %.
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K bodu č. 16: Schválenie cenovej ponuky na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu
na ceste na bytovku.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.10.2020 bola uznesením č. 33 schválená
cenová ponuka na realizáciu dodávky prekrytia pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na ceste na
bytovku od súkromnej podnikateľky Ing. Jany Lieskovskej STAV-EKO, ktorá zrušila svoju
ponuku. Vo verejnej súťaži sa prihlásil so svojou cenovou ponukou aj ďalší podnikateľ Roman
Bíreš, Dolný Harmanec, ktorého cenová ponuka sa zdala byť poslancom príliš vysoká.
Vzhľadom k tomu sa poslanci dohodli, že budeme hľadať iné riešenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec jednohlasne neschválilo cenovú ponuku
na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na ceste na bytovku, od podnikateľa Romana
Bíreša z Dolného Harmanca.
K bodu č. 17: Žiadosť o dočasné bývanie občianky Bednárovej
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť občianky Bednárovej
o dočasné bývanie v priestoroch obecného úradu. Nakoľko obecný úrad nemá žiadne bytové
priestory, ktoré by spĺňali všetky požiadavky na riadne bývanie a v ktorých by mohla žiadateľka
dočasne bývať, obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec jednohlasne neschválilo žiadosť
občianky Bednárovej o dočasné bývanie.
K bodu č. 18: Rôzne a diskusia
V tomto bode starosta s poslancami zhrnuli, čo sa v obci robilo v roku 2020. Tento rok
bol v niečom náročný, ale napriek tomu sa nám podarilo splniť úlohy, ktoré sme si dali, aj ktoré
pribudli v priebehu roka, nad rámec bežnej samosprávnej činnosti. Konečne nám dodávateľ
dokončil a odovzdal zrekonštruovanú cestu k bytovke; čiastočne sa podarilo upraviť chodníky
na cintoríne, v budúcom roku budeme pokračovať v úpravách; na Hornom Harmanci nám
padnutý strom zničil zastávku, Mestské lesy nám dodali drevo a hasiči z DHZO nám strechu
opravili; preložili sme elektrickú rozvodňu na verejné osvetlenie z dvora občana Nemčoka na
obecný úrad; opravili a doplnili sme svetlá na zastávkach v hornom konci a v Hornom
Harmanci; osadili sme tabule označujúce časť obce Horný Harmanec; máme vypracovaný
projekt na rekonštrukciu mosta na ceste k bytovke; opravili sme strechu a žľaby na obecnom
úrade; osadili sme nové stožiare na vlajky pred obecným úradom; dočasne sa opravila cesta na
malú stranu; hasiči z DHZO vyriadili hasičskú zbrojnicu, opravili striekačku, za vlastné
financie si zakúpili hasičské uniformy a iný základný materiál, z obecného rozpočtu nedostali
ani cent, nakoľko v roku 2020 neboli z rozpočtu obce vyčlenené žiadne finančné prostriedky
na DHZO.
Na poslednom zastupiteľstve, aj na porade konanej dňa 03.12.2020 sme sa rozhodli, že budeme
deťom a starším občanom obce roznášať balíčky. Nakoľko sa tento rok v dôsledku pandémie
nemohol konať Deň úcty k starším, ani Mikuláš, chceme občanom nahradiť tieto akcie a potešiť
ich predvianočným balíčkom. Balíčky máme pripravené, treba sa dohodnúť kto ich bude
roznášať do domácností. Záujem prejavili všetci prítomní poslanci a pomoc ponúkla aj
zamestnankyňa obce Katarína Pohančaníková a tak sa dohodli, že 15. - 16.12.2020 balíčky
odovzdajú do rodín.
K bodu č. 19: Návrh uznesení
Návrh všetkých uznesení a ich prijatie prečítal zástupca starostu Peter Nemčok.
Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
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K bodu č. 20: Záver
Na záver starosta obce skonštatoval: „Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo
bez problémov a presne podľa bodov programu, ktoré sme spoločne prebrali už na porade,
konanej dňa 03.12.2020. Ako viete, materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva som Vám
predložil dňa 30.11.2020, s dostatočným časovým predstihom a mali ste dostatok času na ich
preštudovanie a predloženie prípadných pripomienok a návrhov na úpravu. Na porade sme
všetky body programu podrobne prebrali, vysvetlili si a všetci ste súhlasili s obsahom
predložených dokumentov, nemali ste žiadne výhrady, na všetkom sme sa dohodli a našli
riešenia. Presne takto si predstavujem spoluprácu s poslancami. Prísť, komunikovať, riešiť
a pomáhať si tak, aby sme spoločne dokázali pre túto obec urobiť čo najviac, aby sme občanov
zblížili a boli im po ruke vtedy, keď to potrebujú.
Na porade bola prítomná aj poslankyňa Alena Necpalová, ktorá tak isto nemala k žiadnemu
bodu výhrady, nepredložila žiadne pripomienky ani ústne, ani písomné. Keď som jej dal
priestor na vyjadrenie, nevyjadrila sa, iba súhlasila so všetkým. Napriek tomu si pozvala na
zastupiteľstvo pár občanov, ktorí pravdepodobne mali vyjadriť to, čo sa jej nepáči. Pritom títo
občania ani raz neprišli za mnou, aby sa čokoľvek opýtali, ani sa nezaujímali o to, či by mohli
nejako pomôcť. Ale takto sa to nerobí. V prvom rade, ak by bola možnosť rokovania za účasti
verejnosti, bol by som rád, aby na zastupiteľstvá chodilo čo najviac občanov. Nech každý občan
predloží svoje požiadavky, pripomienky, návrhy, obecné zastupiteľstvo sa im bude venovať
a každému odpovie. Sme tu pre našich občanov a chcem, aby občania našej obce boli spokojní.
Nechcem tu vidieť žiadne zvady a urážanie. Všetko sa dá povedať a riešiť, len treba
komunikovať, nie kričať, urážať, ohovárať, hľadať chyby. Kde je vôľa, tam je cesta.“
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a za spoluprácu pri plnení
úloh a ochotu pomôcť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala:

Katarína Pohančaníková

Overili:

Peter Nemčok
Elena Martišková

V Dolnom Harmanci, dňa 14. decembra 2020
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