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Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke 
konaného 23.07.2015 

 
   Starosta  privítal poslancov, a navrhol  nasledovná program. 
 

1. Otvorenie 
2. Doplnenie bodov rokovania 
3. Daň  a polatky  
4. Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian   
5. Záverečný účet / ZÚ / obce  za rok 2014 
6. Stanovisko HK k ZÚ 
7. Plán činnoszi HK 
8. Dar MV SR 
9. Dotácia z VÚC BBSK 
10. Vyhodnotenie akcií 
11.  Deň obce 2015 
12. Záver 

 
1.  Otvorenie 

 
     Starosta privítal poslankyne a poslancov. Ospravedlnil sa za zmenu dňa 
rokovania, po dohovore všetkých poslancov sa zasadnutie preložilko o jeden 
deň z avizovaného 22.07.2015 na 23.07.2015. Navrhol doplniť bod rokovania 
o bod voľba predsedu  komisie ŽP  a medziľudské vsťahy a vyhotovenie PHSR 
obce Orávka . Poslanci súhlasili s doplnením bodu do rokovania OZ . 
 
    Potom  body rokovania sú nasledovné :   
 

1. Daň  a polatky  
2. Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian   
3. Záverečný účet / ZÚ / obce  za rok 2014 
4. Stanovisko HK k ZÚ 
5. Plán činnosi HK 
6. Dar MV SR 
7. Dotácia z VÚC BBSK 
8. Voľba predsedu komisie ŽP a medziľudských vsťahov 
9. PHSR 
10. Vyhodnotenie akcií 
11.  Deň obce 2015 
12. Záver 

               
    Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    
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1.  Dane a polatky. 
 
Obec vystavila PV pre podnikateľov a boli im doručené v mesiaci marec. Do 
dnešného dňa už sú aj splátky stanovené dohodou splnené. Znížil sa aj počet 
neplatičov od FO. 
 

2. Žiadosť   I. Štorkovej  z Horných Zahorian . 
 
   Na predchádzajúcom zasadnutí sa dohodlo, že každá strana si dá urobiť 
znalecký posudok na uvedenú parcelu. Pred  vypracovaní, záujemkyňa prišla 
oznámiť, že o uvedenú parcelu už nemá záujem, nakoľko sa dohodli  na kúpe 
inej parcely od vlastníkov. Z uvedené dôvodu potom starosta nezvolal 
zasadnutie OZ a nedal robiť oficiálne stanovenie uvedenej parcely podľa 
znaleckého posudku. 
 

3. Záverečný účet / ZÚ / obce  za rok 2014/ +  4.  stanovisko HK  k ZÚ 
 
Starosta dal poslancom na pozretie ZÚ za rok 2014, ten bol zverejnený aj na 
internetovej stránke obce. Následne starosta prečítal stanovisko HK 
k záverečnému účtu obce za rok 2014 s vyjadrením HK na schváleni ZÚ obce 
Orávka za rok 2014. Zároveň podotkol, že prvé podklady v máji odovzdal 
auditorke na spracovanie.  Potom dal starost  hlasovať schválenie ZÚ obce 
Orávka za rok 2014 
 

Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                          Proti :  0 
 
           5.Plán činnosti HK 
 
Starosta prečítal  Plán kontrolnej činnosti  HK  obce Orávka za II. polrok 2015. 
Následne dal  hlasovať.  
 
Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                           Proti :  0 
 

6. Dar MV SR 
 

   Starostovi sa podarilo vybaviť  pre obec Orávka dar z MV SR v hodnotr 0.-€ 
a to osobný automobil značky Škoda Fábia r.v. 2006.  Starosta podotkol,  že 
pracuje ešte na nejakých daroch, ale o tom až po tom  keď sa to podarí  vybaviť.  
Uvedený dar nie je nárokovateľný od MV SR. 
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            7. Dotácia z VÚC BBSK 
 
Obci sa podarilo aj tento rok dostať finančnú podporu Z VUC BBSK na akciu Deň 
obce 2015. Z uvvedenj dotácie obec podľa požiadaviek kúpi vonkajšie stoly, 
ešte jeden  stolno tenisiový  stôl,  rôzne propagačné predmety, a zabezpečí 
program. Jedná sa o veci podľa schválenej zmluvy z VÚC BBSK. Vonkajšie stoly 
už starosta zabezpečil v počte 4.ks. 
 
        8. Voľba predsedu komisie ŽP a medziľudských vsťahov. 
 
   Predseda uvedenej komisie nebol  ešte  do dnešného dňa zvolený. Starosta 
navrhol   poslanca  p. Igora Lacha. Ten uvedený post prijal a potom dal starosta 
hlasovať. 
  
Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                  Proti :  0 
 
               9. PHSR 
 
Na ďalšie programovacie obdobie pre projekty v rámci programovacieho 
obdobia 2014 – 2020 je potrebné mať vypracovaný Plán sociálno 
hospodárskeho rozvoja obce  Orávka /PHSR/ . Starosta  podotkol , že 
predchádzajúci plán už neplatí, treba ho prepracovať. Aktuálna cena pre 
projektového pracovníka je cca 500.-€ za jedenprojekt.    Po debate dal starosta 
hlasovať o jeho príprave za hore uvedených finančných podmienok: 
 
Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                  Proti :  0 
 

10.Vyhodnotenie akcií 
 

   Od posledného zasadnutia obec pripravila dve akcie  a to  Vatru s príležitosti 
ukončenia II. svetovej vojny , a śportový deň – volejbalový turnaj.  
   Vatra bola 8.5. 2015  v priestoroch vedea športového areálu. Obec 
zabezpečila  občerstvenie a to guťáš a každý z prítomných   nakoľko miestne 
pohostinstvo nebolo v prevádzke dostal jedno pivo.  
  Daľšiu akciu čo organizovala obec bol športový deň a to II. ročník 
volejbalového turnaja spojený s novinkou a o  rockovým koncertom troch 
skupín z Rimavskej Soboty. Uvedenú akciu obec pripravila vo svojej réžii a za 
výdatnej pomoci sponzorov a to PZ, Roľníckej spoločnosti a.s. Bottovo, SHR 
Antonovi Kovalčíkovi, SHR Csabovi Bettešovi, Agrodružstvu Rimavská Seč.        
Týmto by som sa chcel ešte raz poďakovať uvedeným sponzorom, za to že  
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pomohli k hladkému priebehu uvedenej akcie. Tribúna na ktorej vystupovali 
skupiny prešla opravou, nakúpila sa nová podlaha, ktorá sa  vystužila sa pod 
ňou plocháčmi. Úlohy, ktoré boli pridelené starostovi a poslancom OZ na 
pracovnom stretnutí 3.7.2015 sa podarilo splniť, čím bol zabezpečený 
bezproblémový priebeh celej akcie .   
 

                   11. Deň obce 2015. 
 

    Ako každý rok obec má vo svojom programe aktivít  zahrnutý Deň obce. 
Tento rok 3. sobota v mesiaci pripadá na 15.08.2015. Na tento deň  pripadá už 
IV. ročník súťaže vo varení jedál zo zemiakov a VII. ročník  pinpongového 
turnaja. Starosta už má pripravený plagát, s tým že od piatku 24.07.2015 bude 
zverejnený na internetovej stránke obce. Medaile, ceny sú objednané. Ešte 
treba objednať chýbajúci pinpongový stôl z hore uvedenej dotácie. Systém 
hodnotenia ostal ako bol po minulé roky a to jedna ochutnávková porcia bude 
stáť 0,20.-€.  Stanovil sa po dohovore deň  do kedy sa prihlasujú  súťažiaci a to 
12.08.2015. Ten sa  potom ešte doplní na plagát a dá sa vytlačiť. PZ prislúbilo 
uvarenie jedného kotla gulášu pre učastníkov.  Večer do taktu budú hrať 
Sendrejovci z Hoštisoviec. Súťaž prebehne  ako každý rok v areáli KD v Orávke.       
V prípade potreby sa starosta stretne s poslancami  v 33. týždni aby sa rozdelili 
záverečné práce na uvedenej akcii. 
 

12.Záver. 
 
 Starosta požiadal zapisovateľku aby predniesla návrh na Uznesenie s prijatými 
bodmi a následne dal starosta o tom  hlasovať : 
 
 Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                           Proti :  0 
 
  Na záver starosta sa poďakoval poslankyňám ako aj poslancom za účasť na 
zasadnutí , za ich prístup k zabezpečovaní obecných akcií a o 19.45.-minúte 
ukončil zasadnutie OZ v Orávke. 
 
 
 
Zapísala : L. Lichancová           ...................................... 
 
 
 
Overovateľ:  Igor Lach              ...................................... 


