Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Horné Zahorany zo dňa 01.02.2012
Prítomní:
Ing. Vysokaiová,
poslanci: Michal Antal, Ján Gregorec, Ingrid Ilčíková, František Štork,
ďalší prítomní: Viera Boľfová, Ing. Jesika Pánisová
Overovatelia: František Štork, Michal Antal
Program:
1. Informácia o činnosti OcÚ
2. Hospodárenie obce za rok 2011
3. Vyhodnotenie PO za rok 2011 a plán PO na rok 2012
4. Vyhodnotenie CO za rok 2011
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2011 a plán kontr. činnosti na rok 2012
6. Vyhodnotenie akčného plánu HaSP rozvoja za rok 2011 a akčný plán na rok 2012
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2012
8. Predaj pozemku
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
ad) 1.
Starostka obce oboznámila prítomných s činnosťou OcÚ. Starostka informovala poslancov
o prípravách na voľby do NR SR, o podaných žiadostiach – Úrad vlády SR, BBSK...Taktiež
informovala o ponuke MAS Malohont na výstavbu rozhľadní v regióne, o zmene vo vývoze
separovaného odpadu – plastov, o plánovanom stretnutí Mikroregiónu Teplý Vrch...
ad) 2.
Pani V. Boľfová oboznámila OZ o hospodárením obce za rok 2011. Obec hospodárila
k 31.12.2011 s hospodárskym výsledkom +413,03 €. Obec dosiahla príjmy vo výške
26 553,93 eur, výdavky boli vo výške 26 140,90 eur. OZ schválilo aj Záverečný účet
hospodárenia obce za rok 2011 bez výhrad.
ad) 3.
Starostka obce oboznámila OZ s vyhodnotením požiarnej ochrany za rok 2011. Konštatovala,
že obec sa v dostatočnej miere venovala prevencii, pričom v roku 2011 bolo vykonaných 5
komplexných preventívnych kontrol, boli odvysielané 3 rozhlasové relácie a v priebehu roka
boli občania priebežne upozorňovaní na nedostatky zistené pri kontrole. V roku 2011
požiarne družstvo nemuselo zasahovať pri požiari, prevencia bola dobrá.
Po zimnom vykurovacom období boli vykonané prehliadky v domácnostiach, zamerané na
kontrolu vykurovacích telies, komínov a vonkajšieho stavu vedenie elektrickej energie.
Zároveň starostka oboznámila všetkých prítomných oboznámila s plánom PO na rok 2012.
Vyhodnotenie aj plán na rok 2012 boli schválené OZ.
ad) 4.
Starostka vyhodnotila plnenie hlavných cieľov CO za rok 2011, konštatovala, že Na úseku
krízového riadenia bol plán činnosti splnený, v obecnom zastupiteľstve prehodnotený
a schválený. Krízový štáb zasadal 2x a keďže v roku 2011 v obci nevznikla žiadna
mimoriadna situácia, nebolo potrebné prijímať mimoriadne opatrenia.

Taktiež bol dodržaný plán na úseku prípravy a vzdelávania občanov ako aj na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva.
ad) 5.
Hlavnou kontrolórkou bolo vypracované vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2011 a plán
činnosti na rok 2012. OZ nemalo pripomienky a vyhodnotenie aj plán na rok 2012 boli
schválené.
ad) 6.
Starostka oboznámila OZ s vyhodnotením Akčného plánu HaSP rozvoja obce za rok 2011.
Uviedla, čo bolo splnené a čo treba riešiť v ďalších obdobiach. Zároveň bol načrtnutý plán na
rok 2012, ktorého plnenie je však závislé od rozpočtu a potenciálnych finančných príspevkov
od MAS Malohont a MF SR.
ad 7) OZ prijalo plán zasadnutí OZ na rok 2012, ktorý bol následne schválený OZ.
ad 8) Obec dňa 12.12.2011 po 3x vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku vo
vlastníctve obce. V predchádzajúcich dvoch súťažiach nikto nereagoval na vyhlásenie súťaže.
Dňa 21.1.2012 bola na Obecný úrad doručená obálka s označením „Neotvárať – predaj
pozemku“.
Ku dňu otvárania obálok – 01.02.2012 sa do obchodnej verejnej súťaže prihlásil len jeden
navrhovateľ. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli splnené, OZ nemalo výhrady voči
navrhovanej sume, ktorá bola schválená OZ ako minimálna, preto komisia OZ schválila
predaj pozemku p. Jaroslavovi Gregorcovi z Rimavskej Soboty, prechodne bytom Horné
Zahorany 81.
ad 9) - ad 10)
Starostka predložila poslancom OZ tri cenové ponuky od firiem, ktoré sa zaoberajú
rekonštrukciou verejného osvetlenia. Boli to cenové ponuky od firmy IN kom s.r.o. z Košíc,
od pána Ing. Czakóa z Rimavskej Soboty a p. Juhásza – Elegromont z Čane. Po prehodnotení
všetkých troch ponúk dospelo OZ k rozhodnutiu, že vzhľadom na stanovený strop, cenu
a referencie, starostka obce osloví firmu IN kom s.r.o. Cenové ponuky sú súčasťou príloh.
Ďalšou prediskutovanou témou bol pozemok pod OcÚ a KD, ktorý je vo vlastníctve p. Kišáka
z Hrachova. Starostka navrhla, aby sa finančné prostriedky z predaja pozemku p. Gregorcovi
použili na odkúpenie a vysporiadanie pozemku pod budovou Ocú a KD. Poslanci súhlasili
s návrhom a jednohlasne ho schválili.
Prediskutovanou témou bola aj ponuka MAS Malohont na výstavbu rozhľadní v regióne. Po
diskusii OZ zhodnotilo, že na ponuku nebudeme reagovať vzhľadom na finančnú situáciu.
Témou diskusie bola aj zmena vývozu plastov z dvojmesačných na mesačné intervaly. Zmena
sa týkala aj miesta, kde by sa vrecia s plastom ukladali. Obec by ich podľa požiadaviek firmy
Brantner Gemer s.r.o. musela sústrediť na jedno miesto – v prípade mesačného intervalu.
Poslanci OZ podávali rôzne pohľady na uvedené, napokon sa však zhodli, že nie je nutné
zabehnutý dvojmesačný interval meniť a vývoz separovaného odpadu ponechať tak ako je
doteraz.
ad 11)
Keďže neboli žiadne iné pripomienky a bolo schválené uznesenie OZ, starostka obce
zasadanie OZ ukončila.
Zapísala: Ing. Vysokaiová
Dňa 01.02.2012

Plán zasadnutí OZ na rok 2012:
Všeobecné body:
informácia o činnosti OcÚ
plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania
hospodárenie obce a plnenie rozpočtu
rôzne
schválenie uznesenia
Február:
rozbor hospodárenia za rok 2011
vyhodnotenia plánu CO, PO, kontrolnej činnosti a ich plány v roku
2012
akčný plán a jeho plnenie
kontrolná činnosť za 4. štvrťrok roku 2012
Apríl:
preventívna protipožiarna ochrana
správa o inventarizácii za rok 2011
hlavné úlohy a ciele CO
informácia o stave projektov
príprava a organizovanie dobrovoľných brigád občanov obce
kontrolná činnosť za 1. štvrťrok
Júl:
rozbor hospodárenia za 1.polrok
príprava a organizovanie dňa obce
kontrolná činnosť za 2. štvrťrok

September:
preventívne kontroly pred vykurovacím obdobím
príprava „ Mesiac úcty k starším“
Október:
kontrolná činnosť za 3. štvrťrok
návrh a úprava VZN

November:
kontrolná činnosť
schválenie VZN a rozpočet na rok 2013
príprava „Mikuláša“
December:
inventarizácia majetku
vyhodnotenia roka 2012

Plán PO na rok 2012

Marec – rozhlasové relácie na ochranu pred požiarmi, preventívne prehliadky,
Apríl – preventívne kontroly – vypaľovanie
Máj – príprava požiarneho družstva na súťaž PO, kontrola rozmiestnenia has. prístrojov
Jún, Júl – rozhlasové relácie, senokosba, žatva – kontrola
August, September – rozhlasové relácie, informačné buletíny, preventívne protipožiarne
prehliadky
November, December – rozhlasové relácie, následné kontroly

Uznesenie č. I/2012
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Horné Zahorany zo dňa 01.02.2012
A, Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- informáciu o činnosti OcÚ,
- rozbor hospodárenia obce za rok 2011
- vyhodnotenie požiarnej ochrany za rok 2011,
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2011,
- vyhodnotenie hlavných cieľov CO za rok 2011,
- vyhodnotenie Akčný plán HaSP rozvoja obce na rok 2011,
- informáciu o vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadkach.
B, Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

správu o výsledku hospodárenia obce za rok 2011 (4 pr./4/0/0),
záverečný účet hospodárenia obce za rok 2010 bez výhrad (4 pr./4/0/0),
plán PO na rok 2012 (4 pr./4/0/0),
plán kontrolnej činnosti na rok 2012 (4 pr./4/0/0),
akčný plán HaSP rozvoja obce na rok 2012 (4 pr./4/0/0),
plán zasadnutí OZ na rok 2012 (4 pr./4/0/0),
predaj pozemku, parc. č. 55, druh „Záhrada“ o výmere 1114 m², k.ú. Horné
Zahorany, okres Rimavská Sobota, obec Horné Zahorany, register „C“,
zapísanej na LV č. 194. J. Gregorcovi, Železničiarska 1782/34, 979 01
Rimavská Sobota (4 pr./4/0/0),
8. návrh starostky na vysporiadanie pozemku pod OcÚ a KD - odkúpenie
pozemku od p. Kišáka, Mieru 30/24, Hrachovo, parc. č. 1768/2, druh
„Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 665 m², k.ú. Lukovištia, okres
Rimavská Sobota, obec Lukovištia, register „E“, zapísanej na LV č. 814.
(4 pr./4/0/0).
9. maximálnu hodnotu ponúkanej ceny za pozemok pod OcÚ a DK - parc. č.
1768/2, druh „Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 665 m², k.ú. Lukovištia,
okres Rimavská Sobota, obec Lukovištia, register „E“, zapísanej na LV č. 814,
a to vo výške 0,90 eur/ m², v závislosti od dohody s p. Kišákom.

C, Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
1. zapojenie sa obce do projektu MAS Malohont – stavba rozhľadne.
Obecné zastupiteľstvo uložilo starostke obce:
-

doriešiť predaj pozemku vo vlastníctve obce s p. Gregorcom,
osloviť p. Kišáka ohľadom vysporiadania pozemku pod OcÚ a KD,
doriešiť otázku rekonštrukcie VO,
doriešiť s firmou Brantner Gemer s.r.o. otázku vývozu separovaného odpadu.

Horné Zahorany 01.02.2012
Overovatelia:
Michal Antal
......................................
František Štork
......................................
Ing. Zuzana Vysokaiová
starostka

Vyhodnotenie hospodársko-sociálneho plánu rozvoja obce Horné Zahorany
Akčný plán rozvoja na rok 2011

Hospodársky rozvoj:
-

dokončiť výmenu žiaroviek verejného osvetlenia - nesplnené

-

údržba miestnej komunikácie - nesplnené

-

čistenie jarkov – nesplnené

-

rekonštrukcia autobusových čakární – projekt MAS - nesplnené

Sociálna starostlivosť a služby:
- dokončenie opravy komunitného centra - splnené
- úprava verejného priestranstva - splnené

Akčný plán rozvoja na rok 2012

Hospodársky rozvoj:
-

rekonštrukcia verejného osvetlenia

-

údržba miestnej komunikácie

-

čistenie jarkov formou brigád

-

rekonštrukcia autobusovej zastávky – projekt MAS

Sociálna starostlivosť a služby:
- úprava verejného priestranstva

