
ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia OZ obce Slopná, konaného dňa 30.1.2015 v Obecnom 

dome Slopná 
 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

2. Kontrola uznesení.  

3. Spoločná úradovňa-vystúpenie a zrušenie zmluvy SOÚ Jasenica na stavebnú a opatrovateľskú 

činnosť.  

4. Zmena Kronikárky obce Slopná.  

5. Žiadosť o dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých- Základná organizácia č. 02. Pov. 

Bystrica  

6. Doplnenie, zmeny členov a aktualizácia plánu evakuácie, Krízový štáb a CO karta obce Slopná.  

7. Zmeny v rozpočte obce za 01/2015 (Referendum 7.2.2015, SOÚ Jasenica, pokladničný limit a iné)  

8. Rôzne.(Informácie o budúcej kontrole a zmene Zmluvy - Zmena palivovej základne v školskej budove 

Slopná, informácie z rokovania PBRZMO, Územný plán + PHSR na r. 2016-2020 - základný dokument 

obce a elektronické trhovisko – informácia zo seminára RRA a MAS, prezentácia obce od CBS a pod.)  

9. Interpelácie poslancov, diskusia.  

10. Ukončenie zasadnutia OZ. 

 

Prítomní 

− podľa prezenčnej listiny:  

poslanci OZ, hostia 

 

1. Zahájenie zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 
Starosta obce zahájil zasadnutie, privítala všetkých prítomných na zasadnutí a oboznámila ich 

o programe zasadnutia.  

Následne určil zapisovateľa zápisnice – Ing. Juraja Hrenáka a overovateľov zápisnice - Mgr. Zuzanu 

Gločkovú a Ing. Pavla Jakubíka. 

2. Kontrola uznesení 
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že všetky prijaté uznesenia sú splnené. 



3. Spoločná úradovňa-vystúpenie a zrušenie zmluvy SOÚ Jasenica na 

stavebnú a opatrovateľskú činnosť. 
Starosta obce oboznámil prítomných s objemom nákladov spojených s členstvom v spoločnej úradovni. 

Uviedol, že v rámci šetrenia financií obce je ochotný zastrešiť agendu stavebných konaní, čím sa ušetria 

nielen náklady ale aj komplikácie spojené s vybavovaním agendy na spoločnej úradovni. Starosta 

uviedol, že na danú činnosť má potrebnú licenciu. Takisto oslovil architekta p. Blašku, ktorý by v prípade 

problémov riešil agendu stavebných konaní a bol by zamestnaný na Obecnom úrade na dohodu. 

Opatrovateľskú službu bude riešiť prostredníctvom p. Juššíkovej, taktiež na dohodu. 

4. Zmena kronikárky obce Slopná. 
Súčasná kronikárka obce PaedDr. Monika Hrenáková sa vzdala funkcie kronikárky. Na túto funkciu bola 

navrhnutá p. Mária Hrenáková. 

5. Žiadosť o dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých- 

Základná organizácia č. 02. Pov. Bystrica 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia č. 02. Pov. Bystrica požiadal o dotáciu 

pre obyvateľov obce, ktorí sú členovia. Starosta navrhol zvýšiť dotáciu na 5 € za člena.  

6. Doplnenie, zmeny členov a aktualizácia plánu evakuácie, Krízový štáb 

a CO karta obce Slopná 
Poslanci prerokovali zmeny členov evakuačnej komisie, Krízového štábu a CO karty obce, kde boli 

vyradení nezvolení poslanci a pridaní novozvolení poslanci. 

7. Zmeny v rozpočte obce za 01/2015 
Navýšenie rozpočtu obce Slopná o 640 € bolo kvôli konaniu referenda. 

Účtovníčka obce p. Michálková oboznámila prítomných o limitoch, ktoré sú v súčasnosti platné podľa 

vnútornej smernice. Pokladničný limit je 1000 € a limit pre nákup v hotovosti je 90 €. Starosta navrhol 

zvýšiť tieto limity. Účtovníčka sa vyjadrila, že zmenu limitov je nutné odsúhlasiť a vnútornú smernicu 

zmeniť k 1.1. nasledujúceho roka, nakoľko podľa tejto smernice sa účtuje v danom kalendárnom roku. 

8. Rôzne 
 Starosta oboznámil prítomných o avizovanej kontrole, ktorá by sa mala konať dňa 4.2.2015 na 

projekt „Zmena palivovej základne školy“. 

 Starosta tiež oboznámil prítomných o priebehu rokovania ZMOS (13.1.2015). Na tomto 

rokovaní primátor mesta Považská Bystrica p. Janas ponúkol odkúpenie akcií Považskej 

vodárenskej spoločnosti od obcí, ktoré ich vlastnia. O detailnej ponuke sa bude rokovať 

v priebehu roka. Vzhľadom, na to, že obec potrebuje finančné prostriedky je odpredaj akcií 

reálny. 

 Takisto starosta prítomných oboznámil o skutočnosti, že súčasná MAS-ka končí k 30.6.2015. 

Novovzniknutá MAS-ka bude disponovať s objemom financií vo výške 3,6 mil. €. Tieto 

prostriedky sa využijú najmä na mikroprojekty, tak ako v súčasnej MAS-ke.  

 Zmenou pri nákupe tovaru je zavedenie Elektronického trhoviska, ktoré je povinná obec 

využívať. Prostredníctvom neho sa musia objednávať všetky tovary a služby ktorých celková 

ročná hodnota presiahne 1000 €. 



 Starosta oboznámil aj o nutnosti aktualizovať PHSR, ktorý je vypracovaný len do roku 2015. 

Obec dostáva veľa ponúk od agentúr na jeho vypracovanie. 

 Poslanec Pavol Hrenák sa dostavil na zasadnutie. 

 Starosta uviedol, že je nutné vzhľadom na rozvojové aktivity v obci, riešiť aj územný plán. 

Zobral si na zodpovednosť príslušnú dokumentáciu. Urbanista bude riešiť jednotlivé lokality 

územného plánu. Obec môže žiadať o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja, kde bude 20 % spoluúčasť. Starosta požiadal poslancov o schválenie vypracovania 

zámeru rozšírenia územného plánu.  

 Starosta oboznámil poslancov a hostí o ponuke zapracovania informácií o obci Slopná do 

fotopublikácie „Slovensko pohľadom vtákov“. 

9. Diskusia 
 Poslanec Juraj Hrenák informoval o prácach na novej stránke obce Slopná. 

 Poslanec Pavol Jakubík sa informoval o pripravovaných akciách pre našu družobnú obec 

Slopné. Poslanci sa dohodli, že pozvanie občanov družobnej obce prerokujú na nasledujúcom 

zasadnutí OZ. 

10. Ukončenie zasadnutia OZ 
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Prílohy k zápisnici:  

- Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 

V Slopnej, 3.2.2015 

 

Zapisovateľ:  Oľga Michálková  ..................................... 

 

Overovatelia:  Juraj Hrenák  ...................................... 

   Pavol Jakubík  ...................................... 

 

Starosta obce:  Štefan Hrenák  ..................................... 


