OBEC ARNUTOVCE
Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Arnutovciach, konaného dňa 15.2.2019
(pondelok) o 17,00 hod. v kancelárii obecného úradu
PRÍTOMNÍ:
-

starostka obce: Mgr. Zuzana Toporcerová
poslanci: Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala, Ing. Martina
Poláková, Mgr. Peter Roxer, Mgr. Miroslav Pomajdík – meškal 10 minút
neprítomní poslanci: MUDr. Štefan Zelený – ospravedlnený
ďalší prítomní: Dana Hojnošová – kontrolórka obce, PhDr. Martin Gonda, zapisovateľ

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadania
Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Kód výzvy
OPLZ-PO5-2018-1 s názvom Miestna občianska poriadková služba Arnutovce,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
Zásady odmeňovania poslancov
Informácia – riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
Rôzne
a) Noví členovia komisií z radov občanov
b) Informácia – fašiangovo-karnevalový sprievod obcou
Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
V úvode starostka obce Mgr. Zuzana Toporcerová privítala piatich prítomných
poslancov a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je schopné prijímať uznesenia a rokovať.
Poslanec MUDr. Štefan Zelený oznámil svoju neúčasť a bol ospravedlnený.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bol určený PhDr. Martin Gonda. Overovateľmi zápisnice boli určení
poslanci Rastislav Frankovič a Ing. Martina Poláková.
Návrh uznesenia č. 26/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach schvaľuje zapisovateľa
PhDr. Martina Gondu a overovateľov Rastislava Frankoviča a Ing. Martinu Polákovú.
Hlasovanie (17, 10 hod.):
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ZA: 5

Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Peter Roxer

Marek

Macala,

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 MUDr. Štefan Zelený, Mgr. Miroslav Pomajdík
UZNESENIE č. 26/2/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 3 - Schválenie programu zasadnutia
Návrh programu zasadnutia bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. Predložený program poslanci schválili s jednou zmenou v bode Rôzne –
písmeno c) Odmeny pre občanov, ktorí vykonávali údržbu ľadovej plochy.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadania
4. Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Kód výzvy
OPLZ-PO5-2018-1 s názvom Miestna občianska poriadková služba Arnutovce,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
5. Zásady odmeňovania poslancov
6. Informácia – riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
7. Rôzne
a) Noví členovia komisií z radov občanov
b) Informácia – fašiangovo-karnevalový sprievod obcou
c) Odmeny pre občanov za údržbu ľadovej plochy
8. Záver
Návrh uznesenia č. 27/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach schvaľuje program
zasadnutia OZ v znení doručenej pozvánky a s doplnením bodu Rôzne.
Hlasovanie (17, 15 hod.):
ZA: 5
Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Peter Roxer
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2 MUDr. Štefan Zelený, Mgr. Miroslav Pomajdík
UZNESENIE č. 27/2/2019 bolo prijaté.
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Marek

Macala,

K bodu č. 4 - Súhlas s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Kód
výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s názvom Miestna občianska poriadková služba Arnutovce, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
Starostka obce oboznámila poslancov s projektom Miestnej občianskej poriadkovej služby.
Podľa počtov občanov rómskej komunity môžeme žiadať 4 pracovné miesta. Obec by platila
5% nákladov, čo je 5 030,55 € z celkovej sumy 100 610,94 €.
Zamestnanecký pomer by mali na 24 mesiacov, pričom zamestnanec poriadkovej služby
bude monitorovať bezpečnosť detí hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, dohliadať
na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na
protispoločenskú činnosť, kontrolovať pohyb a miesta stretávanie sa maloletých detí
a mládeže bez prítomnosti rodičov, upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, lesných
a lúčnych porastov a kontrolu dodržiavania zákazu zakladania ohňov, monitorovať
a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci
a ďalšie úlohy stanovené v pracovnej zmluve.
Pán poslanec Frankovič sa pýtal na náklady obce a či je podmienka, že člen hliadky musí byť
z rómskej komunity. Starostka poslancom predložila rozpis finančných nákladov
a odpovedala, že to môže byť aj nečlen rómskej komunity. Konkrétnych zamestnancov by si
vybrala obec. Pani poslankyňa Ing. Martina Poláková sa pýtala na pracovnú morálku, či je
možnosť prepustiť nezodpovedných zamestnancov. Starostka odpovedala, že bude
vyžadovať riadnu dochádzku a o presných podmienkach sa bude ešte informovať na stretnutí
s pánom Ing. Jozefom Kačengom, ktorého firma vypracuje pre obec projekt (rozpočet,
povinné prílohy) a podá ho v mene obce, na čo s obcou uzavrie zmluvu vo výške 1 600,- Eur,
pričom ak by projekt neprešiel, obci sa vráti 800,- Eur. Následne poslanci schválili uznesenia
na podanie projektu a na financovanie nákladov na napísanie a podanie projektu.
Návrh uznesenia č. 28/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach
A. berie na vedomie
žiadosť starostky obce Arnutovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1,
b) názov ŽoNFP: „Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce“
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Arnutovce.
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2018-1, za účelom realizácie projektu
„Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
Hlasovanie: (17,25 hod.):

3

ZA: 6

Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala, Ing. Martina
Poláková, Mgr. Miroslav Pomajdík, Mgr. Peter Roxer

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1 MUDr. Štefan Zelený
UZNESENIE č. 28/2/2019 bolo prijaté.
Návrh uznesenia č. 29/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach súhlasí s uzavretím
zmluvy s firmou Neudorf s.r.o., Spišská Nová Ves, zastúpená konateľom Ing. Jozefom
Kačengom - vypracovanie a predloženie projektu Miestna občianska poriadková služba
v rámci ŽoNFP - Výzva OPLZ-PO5-2018-1.
Hlasovanie (17, 30 hod.):
ZA: 6

Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Miroslav Pomajdík, Mgr. Peter Roxer

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1 MUDr. Štefan Zelený
UZNESENIE č. 29/2/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 5 - Zásady odmeňovania poslancov
Starostka obce predložila poslancom nové Zásady odmeňovania poslancov. Hlavným
dôvodom zmeny Zásad odmeňovania poslancov bolo dopracovanie odmien pre členov
komisií, ktorí nie sú poslanci. Ich odmena za rokovanie komisie bola stanovená na 8,- Eur,
teda rovnako ako pri poslancoch. Doplnila sa možnosť odmeňovať občanov, ktorí významne
pomohli obci – najviac do výšky 10% zo základného mesačného platu starostky obce.
Zapisovateľ dostane odmenu 10,- Eur. Ostatné náležitosti, vrátane odmeny pre zástupcu
starostky, sa nemenili. Poslanci s návrhom predložených Zásad súhlasili.
Návrh uznesenia č. 30/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach schvaľuje nové Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Arnutovce (Smernica č.2/2019).
Hlasovanie (17, 40 hod.):
ZA: 6
Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Miroslav Pomajdík, Mgr. Peter Roxer
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1 MUDr. Štefan Zelený
UZNESENIE č. 30/2/2019 bolo prijaté.
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K bodu č. 6 - Informácia – riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
Pani starostka Mgr. Zuzana Toporcerová informovala poslancov o záveroch stretnutia, ktoré
sa konalo na obecnom úrade 15.2.2019 o 9:00 hod. za účastí hostí: za Alkon Ing. Radomír
Habas, Ing. Vladimír Mižík, Marián Olejník, za statikov Ing. Vít Svoboda a Ing. Juraj Marko,
právnik JUDr. Roman Škerlík, kontrolórka obce Dana Hojnošová a za stavebný dozor Ing.
Duranka a pani Hyrošová.
Starostka informovala poslancov, že rieši statiku budovy. Zadala si statický posudok, ktorý by
mal byť hotový koncom marca 2019. Všetky lehoty na reklamáciu sú premlčané. Ráta sa
s rekonštrukciou budovy obecného úradu, jej rozsah a výšku nákladov nepoznáme, to
rozhodnú posudky a nakoniec o ďalšom postupe rozhodnú poslanci. Pani starostka teraz
vedie rokovania, študuje dokumentáciu aby zhromaždila čo najviac podkladov.
Poslanec Macala povedal, že je prekvapený, že za 370 000,- Eur, ktoré sa dali do
rekonštrukcie je výsledok taký zlý. Poslankyňa Katarína Hrubiznová v diskusii konštatovala, že
nájsť zodpovednú osobu nebude jednoduché, pretože teraz bude zodpovednosť zvaľovať
každý na každého. Pani starostka povedala, že posledné zápisy o riešení nedostatkov sú
z roku 2013, za starostu Jaroslava Gazdura. V nasledujúcom volebnom období nie sú
písomné podklady o dožadovaní sa opráv alebo hlásení nedostatkov na budove obecného
úradu, hoci ďalšie praskliny sa objavovali aj v období 2014-2018. Debnenie nad knižnicou
a trámy sú navlhnuté a napadnuté hubou, čo si poslanci išli osobne pozrieť. Poslanci sa
zhodli, že stav budovy je havarijný. Starostka informovala, že hľadá náhradné priestory pre
úradovanie obecného úradu – buď v budove materskej školy, ak to povolí hygiena alebo sa
bude hľadať prenájom.
Dohodlo sa, že zápisnicu zo stretnutia so statikom, firmou Alkon a stavebným dozorom
dostanú poslanci do mailových schránok. K tomuto bodu na neprijímalo žiadne uznesenie.
K bodu č. 7 - Rôzne
a) Noví členovia komisií z radov občanov
Pán poslanec Marek Macala navrhol za člena Stavebnej komisie občana Vladimíra Vargu.
Návrh uznesenia č. 31/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach schvaľuje pána
Vladimíra Vargu za člena Stavebnej komisie (člen z radov občanov).
Hlasovanie (17, 50 hod.):
ZA: 6
Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Miroslav Pomajdík, Mgr. Peter Roxer
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1 MUDr. Štefan Zelený
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UZNESENIE č. 31/2/2019 bolo prijaté.
b) Informácia – fašiangovo-karnevalový sprievod obcou
Členovia Komisie školstva, mládeže, športu a kultúry informovali, že fašiangovo-karnevalový
sprievod bol zrušený pre chorobnosť detí. Ohlási sa dátum, kedy sa zorganizuje náhradná
akcia.
c) Odmeny pre občanov za údržbu ľadovej plochy
Už na minulom OZ chceli poslanci udeliť odmeny pre občanov, ktorí vyrobili a potom sa
podieľali na údržbe ľadovej plochy. Možnosť udelenia odmien aktívnym občanom však
neuvádzalo znenie Zásad odmeňovania poslancov. Po zmene v texte Zásad odmeňovania
mohli poslanci navrhnúť odmenu pre občanov: Roland Macala, Marek Hrubizna, Marián
Bukšár najmladší a František Fiflík. Poslanci rozhodli, že štyrom občanom sa udelí odmena vo
výške 40,- Eur v čistom pre každého.
Návrh uznesenia č. 32/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach schvaľuje odmeny
občanom Roland Macala, Marek Hrubizna, Marián Bukšár najmladší, František Fiflík za
údržbu ľadovej plochy, a to vo výške 40,- Eur pre každého v čistom.
Hlasovanie (18, 00 hod.):
ZA: 6
Rastislav Frankovič, Katarína Hrubiznová, Marek Macala,
Ing. Martina Poláková, Mgr. Miroslav Pomajdík, Mgr. Peter Roxer
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1 MUDr. Štefan Zelený
UZNESENIE č. 32/2/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 8 - Záver
Na záver sa pani starostka poďakovala poslancom za účasť na obecnom zastupiteľstve.
V Arnutovciach, dňa 19.2.2019
Zapísal:

PhDr. Martin Gonda

Zápisnicu overili:

Rastislav Frankovič
Ing. Martina Poláková
Mgr. Zuzana Toporcerová
starostka obce
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