Obecný úrad
Dolný Harmanec
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
zo dňa 30. júla 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 30. júla 2020, v zasadačke obecného úradu Dolný Harmanec.
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, sa zasadnutia
zúčastnili všetci poslanci Elena Martišková, Ján Kubuš, Matej Gregor, Pavol Gregor a občania obce
Dolný Harmanec.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Rozpočtové opatrenia
4. Záverečný účet obce za rok 2019
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
6. Plán kontrolnej činnosti – doplnený bod
7. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
8. Dotácia Dobrovoľného hasičského zboru obce (návrh 500,-€)
9. Stavebný úrad – výpoveď spoločný obecný úrad (Paučo)
10. Dotácia knihy „22 dier v rodnej zemi“ (návrh 500,-€)
11. Zásady odmeňovania poslancov
12. Oznámenie o majetkových pomeroch
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh uznesení
16. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce Matúš Vajs, ktorý privítal poslancov a občanov, oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Zároveň skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je
uznášania schopné.
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a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta určil za zapisovateľku pani
Kalinovú; za overovateľov zápisnice navrhol pani Elenu Martiškovú a Jána Kubuša;
b) Voľba návrhovej komisie – OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení Matej Gregor, Pavel
Gregor.
K bodu č. 2: Schválenie programu
Program zasadnutia prečítal starosta obce, avšak poslanec Kubuš oznámil, že s programom
poslanci nesúhlasia a navrhujú program zúžiť, zmeniť a doplniť nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
a. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b. voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Stanovisko HK
4. Plán kontrolnej činnosti
5. Záverečný účet obce za rok 2019
6. Rozpočtové opatrenia
7. Stavebný úrad – výpoveď spoločný obecný úrad (Paučo)
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver
Navrhnutý program poslanci jednohlasne schválili.
Zároveň poslanci odovzdali starostovi obce žiadosť o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
s programom, ktorý sami navrhli a ktorý bude prejednaný na porade, pred konaním zasadnutia OZ.
Porada sa bude konať najmenej tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Program bude
zverejnený hneď po porade, najmenej tri dni pred zasadaním OZ, v zmysle § 12 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
K bodu č. 3: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2019
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2019 prečítala hlavná kontrolórka, pani Anna
Kubaliaková. Vo svojom stanovisku navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva schváliť Záverečný
účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2019
K bodu č. 4: Plán kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka, pani Anna Kubaliaková, predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Dolný Harmanec na druhý polrok 2020. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolný Harmanec na
druhý polrok 2020.
K bodu č. 5: Záverečný účet
Záverečný účet obce za rok 2019 (ďalej len „záverečný účet“) bol zverejnený na elektronickej
úradnej tabuli - webovom sídle obce, ako aj na úradných tabuliach v obci, tak ako predpisuje zákon, aby
mali občania možnosť oboznámiť sa s ním.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
a berú na vedomie účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019.
K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenia č. 1/2020
Poslanci OZ navrhujú, aby sa prerokovanie rozpočtových opatrení č. 1/2020 preložilo na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré zvolá starosta obce v súlade
s požiadavkou poslancov OZ.
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Všetci prítomní poslanci jednohlasne súhlasili aby tento bod programu bol presunutý na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 7: Stavebný úrad
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že tento bod programu bol zaradený na základe
požiadavky občianky Drahomíry Kováčikovej. Tento bod už bol predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva aj v minulosti. Tak ako minule, aj dnes starosta obce opätovne vysvetlil, že v súčasnosti
nie je adekvátna náhrada miesto terajšieho stavebného úradu a teda nie je možné ho vymeniť. Občianka
Kováčiková spolu s manželom stále trvajú na výmene, predniesla, že nesúhlasí s konaním pána Pauča,
údajne šikanuje občanov. Pani Kováčiková sa údajne rozprávala s prezidentom stavebnej komory, ktorý
jej povedal, že pán Paučo nemá pravdu a má sa obrátiť na súd.
Prítomní poslanci sa vyjadrili, že ak bude náhrada za pána Pauča, bude sa to riešiť v budúcnosti. Zatiaľ
nevedia zaujať žiadne stanovisko.
K bodu č. 8: Rôzne
Starosta obce stručne oboznámil prítomných o tom, ako uvažujú fungovať dobrovoľní hasiči. Mladí
ľudia chcú pracovať v DHZO, chcú obci pomáhať tak pri hasení prípadných požiarov, ako aj pri iných
záchranných prácach, v súčasnosti už urobili aj nejaké brigády v obci, pomohli dokončiť zastávku pri
jaskyni. Starosta navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce
Dolný Harmanec a na ich činnosť, ako štartovné, poskytnúť dotáciu 500 eur. Tento bod programu bol
presunutý na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva.
Starosta oznámil prítomným, že obdržal od PhDr Martina Kubuša, PhD, žiadosť o finančnú pomoc na
vydanie románu „Dvadsaťdva dier v rodnej zemi“, ktorého historická dejová línia sa zaoberá výstavbou
železnice medzi Banskou Bystricou a Hornou Štubňou, výstavbou dvadsiatich dvoch tunelov na danej
trase, ktorá prechádza aj obcou Dolný Harmanec. Starosta navrhuje podporiť autora sumou 500 eur,
avšak tento bod programu bol presunutý na najbližšie zasadnutie OZ.
Starosta obce oznámil poslancom, že aj naďalej trvá na schválení nových zásad odmeňovania poslancov,
nakoľko aktuálne zásady odmeňovania nie sú v poriadku. Aj tento bod programu bol presunutý na
najbližšie zasadnutie OZ.
K bodu č. 9: Diskusia
V diskusii sa občania obce pýtali na činnosť DHZO, či obec potrebuje túto zložku, ako budú členovia
DHZ fungovať, kto ich bude financovať, či majú potencionálni členovia príslušné oprávnenia na činnosť
v DHZ. Starosta obce občanom vysvetlil spôsob fungovania a financovania DHZO. Členovia budú
absolvovať základnú prípravu v zmysle platnej legislatívy. Do diskusie sa zapojili aj budúci členovia,
ktorí vysvetlili ako pomáhali napríklad pri hasení, keď horel v obci dom, na pomoc ktorého bola aj
vyhlásená dobrovoľná zbierka. V súčasnosti pomáhajú s dokončovaním zastávky na hornom konci pri
jaskyni. Do budúcnosti plánujú brigády.
Diskutovalo sa o stavebnom úrade, občania prijali vysvetlenie, že nie je možné zrušiť súčasný stavebný
úrad, nakoľko potrebujeme riešiť túto agendu a nemáme náhradu. V pléne zaznelo, že s agendou
stavebného úradu môžeme prejsť do Mestského úradu v BB, na čo ekonómka vysvetlila, že referenti SÚ
na Mestskom úrade majú toľko veľa konaní, že by nás ani neprijali a keby áno, určite by to nebolo
efektívne, nakoľko by sa predĺžili lehoty na vybavenie.
Občania sa vyjadrili aj k odmenám pre poslancov, pýtali sa poslancov, čo robia pre obec, keď majú také
vysoké odmeny, aké nemajú poslanci v žiadnej obci. Poslanci stále trvajú na súčasných odmenách.
Starosta mieni tento bod prerokúvať na každom zastupiteľstve, až dovtedy, pokiaľ poslanci neschvália
nové zásady odmeňovania.
Diskutovalo sa o kosení verejného priestranstva v obci, aj o pomoci pri kosení starším občanom.
Občania poukázali na mládež, ktorá sa chodí hrať na ihrisko, necháva po sebe neporiadok. Je potrebné
dohliadnuť, prípadne prijať nejaké opatrenia na udržiavanie poriadku.
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K bodu č. 10: Návrh uznesení
Návrh uznesení tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 11: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Dolný Harmanec.

V Dolnom Harmanci, dňa 30. júla 2020

Zapísala: Mgr. Beata Kalinová
Overili:

Elena Martišková
Ján Kubuš
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