OBEC PROSIEK

Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica

Zápisnica č. 8/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek, konaného dňa 26.11.2020 v zasadačke OcÚ
Prosiek od 16:00 do 18:30 hod.
Prítomní poslanci:
Elena Majdiaková
Poslanci pripojení on-line: Ing. Martin Vozár, Ing. Peter Žák
Hlavný kontrolór obce:
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľka:
Adriana Bošancová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schvaľovanie VZN č. 1/2020 O sociálnych službách
5. Schválenie žiadosti o NFP z Envirofondu
6. Správa o prebehnutom audite za rok 2019
7. Informácie starostu
- plynofikácia OcU a KD
- ponuka prezentácie obce VKU Harmanec
- doplnenie verejného osvetlenia – cenová ponuka
- rozpracovaný dokument rozvoja CR v obci
- cenová ponuka interaktívna tabula MŠ Prosiek
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta privítal poslancov a hostí. Určil zapisovateľku - Adrianu Bošancovú a overovateľov – Ing.
Petera Žáka a Ing. Martina Vozára.
2. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta predniesol navrhovaný program, ktorí poslanci schválili bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 46/2020 – presun na dnešné OZ – Žiadosť envirofond kompostéri
4. Schvaľovanie VZN č. 1/2020 o sociálnych službách
Starosta poslancom predniesol vypracovaný návrh VZN o sociálnych službách v obci. Vysvetlil, že na
základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 3 definuje účastníkov právnych
vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb. V bode
3) Poskytovateľom sociálnej služby je za
podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená
obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom
(ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ
sociálnej služby“).
V obci vznikol problém, nakoľko doposiaľ neboli zadefinované pravidlá poskytovania soviálnej služby.
Na obecný úrad boli podané 2 žiadosti o poskytovanie sociálnej služby občanom. Starosta sa pokúsil
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zohnať opatrovateľky cez charitu, keďže umiestnenie do sociálnych zariadení je zdĺhavé. No charita
má málo pracovníkov.
Pripomienka k VZN p. Majdiakovej – žiadosť o sociálnu službu si podajú deti žiadateľa. Podmienky z
VZN si môže dať dieťa, aby dostávalo opatrovateľský príspevok (min. mzda) a náklady nemusí znášať
obec. Poslanci sú za to, že obec môže na tieto osoby doplácať, ale nie platiť všetko. Navrhujú
prispievať mesačnou alebo ročnou sumou. Upraviť bod PLATBY – úhrada za občanov vo výške 3,50
Eur/hod. (platia žiadatelia). Návrh poslancov – preplácať len určitému počtu ľudí, napr. nejakému
počtu tých, ktorí sa prihlásili prví a do nejakej výšky. Zapracovať aj do rozpočtu obce.
Starosta upozornil na zákon, ktorý definuje výšku platby pre žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby.
Podotkol, že uvažovať nad terenným sociálnym pracovníkom v obci je urgentné nakoľko vekový
priemer nášho obyvateľstva je vysoký a je len otázka času kedy budeme musieť tento problém riešiť.
VZN odporúčal schváliť.
5. Schválenie žiadosti o NFP z Envirofondu
Zber biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu si vyžaduje zakúpenie kompostérov
pre obyvateľov obce Prosiek.
Starosta poslancom vysvetlil, že zakúpením a 100 % pokrytím kompostérov by sme naplnili literu
zákona a vyhli by sme sa pokutám.
Obec má dve možnosti.
1. uzavrieť zmluvu so zberovou spoločnosťou kedy by vývoz kuchynského odpadu stál 230.-Eur za dva
týždne. Pre obec nemyslitelné.
2. 100 % pokrytie obce kompostérmi. Starosta navrhuje získať financie z eurofondov s 5%
spoluúčasťou obce. Podanie žiadosti o NFP by sa mohlo uskutočniť cez spoločnosť GEMINIGROUP,
ktorá sa profesionálne venuje vypracovaniu projektu a žiadosti. Predniesol aj cenovú ponuku: projekt
a konzultácie – 490,- Eur, VO 250,- Eur, administratíva - 250,- Eur bez DPH.
900 l kompostér stojí cca 50,- Eur, čiže zakúpenie pre všetky domácnosti by obec vyšlo 3500,- Eur.
Keďže by sa ušetrilo, poslanci sú za to, aby starosta oslovil firmu, ktorá vypracujem projekt.
6. Správa o prebehnutom audite za rok 2019
Auditor vypracoval správu auditora za rok 2019. Audit bol vypracovaný podľa európskych
štandardov. Bol to finančný audit, ktorý vyplýva zo zákona. Nič nebolo v rozpore so zákonom.
7. Informácie starostu:
- nájom obchodu:
Obec do dnešného dňa neeviduje žiadnu žiadosť o nájom obchodu. Ing. Žák oboznámil starostu a
poslancov, že budovu obchodu si všimli občania, ktorý by mali záujem o jeho otvorenie. Boli aj na
obhliadke priestorov a stanovil podmienky, za ktorých by bol ochotný obchod prevádzkovať v obci a
to:
nájomné vo výške do 100,- Eur/ročne, výpovedná lehota 3 mesiace, minimálny nájom na 2 roky.
Elektrinu by platil sám. Tento občan má skúsenosti s riadením obchodu – má ich viac, napr. v
Galovanoch. Po odsúhlasení jeho podmienok obce podá žiadosť na OcÚ Prosiek a dohodne si
stretnutie so starostom, aby dohodli všetko tak, ako stanovuje zákon.
Bol by rád, keby sa tu našli prípadne aj nejaké osoby, ktoré by mali záujem o prácu predavačky.
Záujemca napriek tomu, že komunikoval najskôr s Ing. Vozárom a Ing. Žákom, mal záujem sa po
prvotnom rozhovore stretnúť aj so starostom. P. Majdiaková mala pripomienku, že treba zistiť, aké
vybavenie má v iných obciach. Ing. Žák skonštatoval, že príjem z nájmu pre obec prilepšením, no
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najhlavnejšie je, že obchod bude pre obce veľkým prínosom. Aj starosta určil zriadenie obchodu ako
prioritu. Poslanci navrhli, že na najbližšom zastupiteľstve bude vypracovaná zmluva na odsúhlasenie.
Starosta upozornil poslancov, že je potrebné predovšetkým dodržať zákonný postup a to na §9a bod
9 o narábaní z obecným majetkom obec je povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku
obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem
hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, ďalej bod b) nájmu
majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, c)
pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený;
zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby, d)
nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej
pomoci. Čiže k podpisu nájomnej zmluvy sa môže podpísať až po dodržaní týchto zákonom
stanovených predpisov.
- o činnosti OcÚ:
Keďže v 4. Q bol výpadok financií, štát povolil, aby sa mohli aj bežné výdavky čerpať z rezervného
fondu, ktorý je viazaný na kapitálové výdavky.
- ponuka máp:
Bola prezentovaná na obci. Umiestnenie obce na cyklomapách, ale len v prípade, že si obec niekoľko
zakúpi. Poslanci s touto ponukou nesúhlasili.
- verejné osvetlenie:
Na obec bola zaslaná cenová ponuka, ktorá je v tomto roku nerealizovateľná. Osvetlenie v časti Zádiel
sa zaradí do investičného plánu. Osvetlenie sa bude riešiť v celej obci budúci rok, prioritne však v časti
Zádiel.
- interaktívna tabuľa MŠ:
Starosta oboznámil o výške príspevku na MŠ vo výške 988,- Eur, ak by obec zohnala ešte 600,- Eur,
mohla by sa pre MŠ zakúpiť interaktívna tabuľa.
- plynofikácia OcÚ a KD:
Bolo vyhlásené VO na plynofikáciu obecného úradu a kultúrneho domu, do dnešného dňa nebola
prijatá žiadna ponuka na verejné obstarávanie. Starosta vyzval poslancov, aby skúsili osloviť firmy
ktorých portfóliu je kúrenie a plyn.
- výberové konanie na kontrolóra:
Neboli prijaté žiadne prihlášky na miesto kontrolóra. Ing. Žák navrhol, aby sa voľby do samosprávy
vyhlasovali aj v rozhlase.
- testovanie COVID-19:
Starosta vypracoval správu z celoplošného testovania. V prvom kole bolo testovaných 357 občanov, z
toho obyvateľov Prosieka 170. V druhom kole bolo testovaných 290 občanov.
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Suma, ktorú obec Prosiek vynaložila na testovanie je 1570,02 Eur za obe kolá. Finančné prostriedky
ba mali byť obci preplatené v plnej výške od štátu. Ak by sa stalo, že štát uvedené výdavky nepreplatí,
starosta odmieta robiť v obci ďalšie testovania. Navrhuje v takomto prípade prenájom priestorov.
Na záver sa starosta poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Prosieku.
Zapísala:

Starosta obce:

Adriana Bošancová ........................................

Mgr. Peter Hamráček .........................................

Overovatelia:
Ing. Peter Žák .........................................…

Ing. Martin Vozár .................................................

