Obecný úrad
Dolný Harmanec
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec
zo dňa 13. augusta 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 13. augusta 2020, v zasadačke obecného úradu Dolný Harmanec.
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, sa zasadnutia zúčastnili
poslanci Elena Martišková, Ján Kubuš, Pavol Gregor, hlavná kontrolórka obce Anna Kubaliaková,
ekonómka obce Mgr. Beata Kalinová a občania obce Dolný Harmanec. Poslanec Matej Gregor sa
ospravedlnil.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Cesta k bytovke
4. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
5. Dotácia knihy „Dvadsaťdva dier v rodnej zemi“
6. Rozpočtové opatrenia č. 1/2020
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh uznesení
10. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce Matúš Vajs, ktorý privítal poslancov obecného zastupiteľstva,
hlavnú kontrolórku obce, ekonómku obce, občanov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Zároveň skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta určil za zapisovateľku Beatu
Kalinovú; za overovateľov zápisnice navrhol Elenu Martiškovú a Pavla Gregora;
b) Voľba návrhovej komisie – OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení Ján Kubuš, Pavel
Gregor.
K bodu č. 2: Schválenie programu
Program zasadnutia prečítal starosta obce a zároveň navrhol doplniť bod programu č. 7 – Audit
účtovnej závierky za rok 2019.
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Schvaľovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu
3. Cesta k bytovke
4. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
5. Dotácia knihy „Dvadsaťdva dier v rodnej zemi“
6. Rozpočtové opatrenia č. 1/2020
7. Správa nezávislého audítora za rok 2019
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver
Poslanci schválili jednohlasne návrh programu, doplnený o bod č. 7.
K bodu č. 3: Cesta k bytovke
Starosta obce oznámil prítomným poslancom a občanom obce Dolný Harmanec, že cesta k bytovke
je ukončená, zatiaľ však nebola protokolárne odovzdaná dodávateľom ViaStav BB s.r.o. a prevzatá
obecným úradom. Starosta má za to, že dielo vykazuje určité nedostatky, preto oslovil nezávislého
odborníka, aby predbežne zhodnotil stav diela, či bolo zhotovené v súlade s projektovou
dokumentáciou, aby upozornil na prípadné nedorobky a vady, ako aj iné skutočnosti, ktoré budú
zdokumentované v protokole pri odovzdávaní a preberaní ukončeného diela. Dňom protokolárneho
prebratia diela, firma ViaStav BB s.r.o. vyhotoví poslednú faktúru na zostatok ceny diela, t.j. 7 839,15
eur s DPH (k dnešnému dňu bolo uhradené firme ViaStav BB s.r.o. celkom 52 149,43 eur s DPH,
celková cena diela podľa ZoD je 59 988,58 eur s DPH).
Poslanci konštatujú, že cesta zatiaľ nebola protokolárne prebratá, ukladajú starostovi obce, aby do
31.08.2020 dohodol s dodávateľom termín odovzdania diela a následné odstránenie vád a nedorobkov.
K bodu č. 4: Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zriadenie Dobrovoľného
hasičského zboru obce Dolný Harmanec (ďalej len DHZO). Tak ako to už bolo spomenuté na predošlom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, v bode „Rôzne“, mladí ľudia obce Dolný Harmanec majú záujem
o dobrovoľnú prácu v hasičskom zbore, chcú obci pomáhať chrániť životy a majetok občanov.
S myšlienkou založiť dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Harmanci prišli za starostom a požiadali ho,
aby ich návrh predniesol obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Pôvodný zámer bol spojiť sa so
susednou obcou Harmanec a založiť tak spoločné DHZO, avšak administratívne toto nie je možné, preto
navrhujú, aby bol DHZO založený v obci Dolný Harmanec.
Poslanci schvaľujú zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolný Harmanec.
K bodu č. 5: Dotácia knihy „22 dier v rodnej zemi“
Na základe žiadosti PhDr Martina Kubuša, PhD, 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 obce navrhuje schváliť reprezentačné výdavky obce vo
výške 500 eur na vydanie danej publikácie. Z uvedených prostriedkov zabezpečí starosta pre obec Dolný
Harmanec reprezentačné výtlačky.
Poslanci schválili reprezentačné výdavky vo výške 500 eur na knihu „Dvadsaťdva dier v rodnej zemi“.

Strana 2 z 3

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenia č. 1/2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie úprav 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 – Rozpočtové opatrenia č. 1/2020, ktoré
vypracovala ekonómka obce Mgr. Beata Kalinová. 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. 1/2020 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenia č. 1/2020.
K bodu č. 7: Správa nezávislého audítora za rok 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora za rok 2019.
Ekonómka obce zhrnula obsah správy audítora k účtovnej závierke za rok 2019. Správa audítora tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2019.
K bodu č. 8: Rôzne
V rámci bodu Rôzne navrhujú občania, aby obec prijala nejaké opatrenia na udržiavanie poriadku na
ihrisku. Deti, ktoré navštevujú ihrisko, zanechávajú po sebe neporiadok. Starosta obce povedal, že
uvažuje nad kamerovým systémom a vyzval aj poslancov, aby navrhli ďalšie opatrenia.
K bodu č. 9: Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov. Občania diskutovali najmä o ceste
k bytovke, vyjadrili nespokojnosť a poukázali na niektoré nedostatky najmä na kopy stavebného
materiálu, ktorý dodávateľ neodpratal zo staveniska, ďalej na nedokončené zemné úpravy, na zasypaný
kanál do výšky cesty, čo spôsobuje, že všetka voda vyráža na cestu. Starosta obce povedal, že zabezpečí
riadne zaprotokolovanie všetkých nedostatkov.
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 13. augusta 2020

Matúš Vajs, starosta obce

Zapísala: Mgr. Beata Kalinová
Overili:

Elena Martišková
Pavol Gregor
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