Obecný úrad
Dolný Harmanec
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
zo dňa 12. decembra 2019

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 12. decembra 2019, v zasadačke obecného úradu Dolný Harmanec.
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, sa zasadnutia
zúčastnili poslanci Elena Martišková, Ján Kubuš a Pavol Gregor. Poslanec Matej Gregor sa nezúčastnil
zasadnutia OZ bez ospravedlnenia, ospravedlnil sa zaslaním sms-ky 17 minút po otvorení zasadnutia.
Poslankyňa Jana Kormanová sa vzdala mandátu poslanca dňa 12.12.2019, zasadnutia OZ sa už
nezúčastnila.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
4. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
8. Plán investícií na rok 2020
9. Zásady odmeňovania poslancov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce Matúš Vajs. Privítal prítomných poslancov a občanov,
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva
je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta určil za zapisovateľku pani
Kalinovú; za overovateľov zápisnice navrhol pánov Pavla Gregora a Jána Kubuša, s čím
súhlasili všetci prítomní poslanci.
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b) Voľba návrhovej komisie – OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení Ján Kubuš, Elena
Martišková.
K bodu č. 2: Schválenie programu
Program zasadnutia OZ bol schválený v predloženom znení, program bol doplnený o jeden bod
– rozpočtové opatrenia č. 2/2019.
Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s programom.
K bodu č. 3: Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu audítora z overenia účtovnej závierky
za rok 2018. Správa audítora tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie správu audítora za rok 2018
K bodu č. 4: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
Hlavná kontrolórka, pani Anna Kubaliaková, predložila stanovisko k návrhu rozpočtu na roky
2020 – 2022 (príloha č. 3), ktoré prečítala pani Kalinová, nakoľko sa hlavná kontrolórka ospravedlnila
za neúčasť na zastupiteľstve pre chorobu. Vo svojom stanovisku odporúča poslancom OZ, aby schválili
navrhnutý rozpočet na rok 2020 a zobrali na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022.
Prítomní poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky.
K bodu č. 5: Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021 a 2022 predniesla pani Kalinová (príloha
č. 4). Rozpočet obce Dolný Harmanec na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný, je záväzný a schvaľuje
ho obecné zastupiteľstvo. Rozpočet na nasledujúce dva roky 2021, 2022 sú orientačné. Návrh rozpočtu
obce na rok 2020 schválili poslanci jednohlasne.
Rozpočet na roky 2021 a 2022 poslanci zobrali na vedomie.
K bodu č. 6: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 (príloha č. 5) prečítal starosta
obce.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
K bodu č. 7: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Plán zasadnutí (príloha č. 6) predložil starosta obce. Zasadnutia v roku 2020 sa budú konať v
týchto termínoch: 12.03.2020, 11.06.2020, 10.09.2020, 10.12.2020.
Prítomní poslanci schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva jednohlasne.
K bodu č. 8: Plán investícií na rok 2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu plán investícií na rok 2020 (príloha č. 7).
Poslanci jednohlasne schválili predložený plán investícií na rok 2020.
K bodu č. 9: Zásady odmeňovania poslancov
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh Zásad odmeňovania poslancov (príloha č. 8).
Za nové zásady odmeňovania poslancov zahlasovala poslankyňa Martišková, proti nebol žiadny
poslanec, dvaja poslanci Ján Kubuš a Pavel Gregor sa zdržali hlasovania.
K bodu č. 10: Rozpočtové opatrenia č. 2/2019
V bode rôzne poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 2/2019.
K bodu č. 11: Diskusia
Pán Gregor sa opýtal na osvetlenie v hornom Harmanci, či bude hotové, starosta mu povedal, že do
konca roka bude svetlo hotové, nakoľko sa o tomto už dlhšie rokuje s firmou pána Strieborného, ktorá
sa stará o verejné osvetlenie v obci a ktorá prisľúbila, že do konca roka bude osvetlenie v hornom
Harmanci vyriešené.
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Pani Kováčiková:
 pýta sa, prečo poslanci obecného zastupiteľstva dostali iný rozpočet, ako bol zverejnený na úradnej
tabuli. Pani Kalinová vysvetlila, že zverejnený rozpočet je zhodný s rozpočtom, ktorý dostali aj poslanci,
avšak zverejnený rozpočet obsahuje pre lepšiu čitateľnosť údaje na troch hlavných kategóriách, podľa
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR, v príjmovej časti, t.j. daňové príjmy, nedaňové
príjmy, granty a transfery; kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie a vo výdavkovej časti bežné
výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Poslanci majú k dispozícii ten istý
rozpočet, avšak hlavné kategórie majú rozčlenené podrobnejšie. Pani Kováčiková požiadala
o nahliadnutie do podrobnejšieho rozpočtu, na čo jej pani Kalinová poskytla rozpočet, ktorý dostali aj
poslanci;
 pýta sa na položky rozpočtu, konkrétne ju zaujíma, prečo plánuje obec so sumou 38 tisíc na
rekonštrukciu domu smútku, keď sú potrebnejšie veci v obci, ktoré treba riešiť, hlavne chodníky sú v
dezolátnom stave, starosta vysvetlil, že na dom smútku môžeme dostať finančné prostriedky z EÚ a tieto
finančné prostriedky môžu byť využité len v súlade s vypracovaným projektom, na tento presne určený
účel;
 pýta sa, kto financoval výsadbu okolo kostola. Starosta odpovedal, že výsadbu riešila kostolníčka pani
Schmidtová Františka, vo vlastnej réžii;
 pýta sa, či máme novú webovú stránku, na čo jej starosta odpovedal, že stránka je vyrobená,
momentálne sa napĺňa údajmi, dokumentmi, obrázkami a v roku 2020 bude spustená;
 prečo sme mali na deň detí až dva skákacie hrady, či nestačil jeden. Starosta odpovedal, že každý
skákací hrad je určený na použitie pre inú vekovú kategóriu, jeden je pre menšie deti, druhý pre väčšie
deti;
 navrhuje aj s manželom, aby obec rozviazala zmluvu s terajším spoločným obecným úradom na úseku
stavebného konania, nakoľko s konaním PhDr. Miroslava Pauča nemajú dobré skúsenosti, zdá sa im, že
vyžaduje podklady nad rámec zákona. Všetci prítomní občania vyjadrili nespokojnosť s PhDr.
Miroslavom Paučom. Starosta obce vysvetlil prítomným, že skôr než by sme vypovedali zmluvu
Spoločnému obecného úradu na úseku stavebného konania, museli by sme nájsť nové riešenie;
 sťažuje sa na parkovanie áut pri ich bráne, žiada obecné zastupiteľstvo o riešenie. Starosta vysvetlil
pani Kováčikovej, že pokiaľ ju niekto obmedzuje pri výjazde z dvora tým, že parkuje pred jej bránou,
je potrebné volať políciu.
Pán Gregor Pavel sa pýta na múr za kostolom. Starosta odpovedal, že je to stará stavba, my s tým
nemôžeme nič robiť, riešia to právnici.
Pán Chovanec:
 navrhuje zachovať dom smútku, nakoľko tento slúžil a aj naďalej môže slúžiť občanom Dolného
Harmanca, ako aj občanom Harmanca, s čím súhlasili aj ostatní prítomní, avšak je potrebné ho
zrekonštruovať, nakoľko je v dezolátnom stave;
 žiada o pridanie ampliónu rozhlasu niekde bližšie k domu, nakoľko najbližší amplión je ďaleko a nie
je dobre počuť.
Pán Bíreš sa pýta na kontrolu rýchlosti v obci a žiada starostu obce, aby dal podnet na polícii a požiadal
o zníženie rýchlosti v obci a o častejšie kontroly rýchlosti.
Pani Vajsová sa opýtala, prečo ľudia majú prázdne dvory a autá parkujú po chodníkoch. Tiež sa pýta na
stojaci kamión pri pomníku na dolnom konci D. Harmanca. Starosta odpovedal, že už oslovil majiteľa
kamiónu a ten prisľúbil vozidlo odstrániť z tohto priestranstva.
K bodu č. 12: Návrh uznesení
Návrh uznesení tvorí prílohu zápisnice č. 9.

Strana 3 z 4

K bodu č. 13: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Dolný Harmanec.

V Dolnom Harmanci, dňa 12. decembra 2019

Zapísala: Mgr. Beata Kalinová
Overili:

Ján Kubuš
Pavel Gregor
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