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Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke 
Konaného 28.02.2017 

 
   Starosta  privítal poslancov, poslankyňu a verejnosť s nasledovným programom. 
 

1. Otvorenie 
2. Dane a poplatky 
3. Voľba HK obce Orávka 
4. Aktivácie v roku 2017 
5. Projekty a ich pokračovanie 
6. Plán činnosti HK na  i. polrok 2017 
7. Separovaný zber 
8. Vypílenie agátov.  
9. Akcie / vatra, volejbal, Oslavy obce / 
10. Záver 

 
1.  Otvorenie 

 
     Starosta privítal poslankyne a poslancov OZ na zasadnutí v novom roku. Starosta 
odôvodnil februárové zasadnutie oproti plánované v 17. týždni, nakoľko je potrebné 
zverejniť výzvu na obsadenie voľného pracovného miesta a to HK obce Orávka. 

 
2. Dane  a poplatky 

 

 Vybratie daní a poplatkov za rok 2016 bolo veľmi dobré.  Zostalo uhradiť cca 1/10 
z celkovej sumy DzN za rok 2016. Boli uhradené nedoplatky aj za predchádzajúce roky. 
Medzi neplatičmi ostal jeden podnikateľ a potom FO. / Berie sa na vedomie / 
 

„ Starosta touto formou vyzýva občanov, ktorí neuhradili dane a poplatky za rok 
2016, nech to uhradia do nasledujúceho zasadnutia OZ „ 
 
 

3. Voľba HK obce Orávka 

 

 Nakoľko volebné obdobie HK obce Orávka sa končí 28.02.2017, je potrebné vyhlásiť 
voľbu HK obce Orávka na nasledujúce šesť ročné volebné obdobie.  Starosta predniesol 
výzvu, s tým že dňom 28.02.2017 bude na internetovej stránke obce vyvesená  voľba 
HK na nasledujúce volebné obdobie šiestich rokov s nástupom od 15.05.2017, s 
úväzkom 0,05% s platom v pripadajúcim  k pracovnému úväzku. / poslanci schvaľujú, 
5-0-0 / 
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4. Aktivácie v roku 2017. 
 

V súčasnom období pracuje pri obecnom úrade cez ÚPSVaR 5 aktivačných pracovníkov 
na § 12 a jedna pracovníčka na  § 10. Starosta bude s nimi vykonávať práce, potrebné 
na udržiavanie poriadku v obci, pri príprave obecných akcií, pri pomocných prácach 
potrebných k realizácii pracovných aktivít v obci./ Poslanci berú na vedomie/ 
 

5. Projekty a ich pokračovanie. 
 

V roku 2016 sa obec zapojila do projektov spolufinancovaných cez EÚ a to  Kamerový 
systém a Rekonštrukciu budovy bývalej školy. Obidva projekty  sú vypracované, boli 
podané na PPA, ale výzvy boli novou vládou zrušené a prehodnotené. Výdavky by mali 
byť  započítané po zverejnení nových výziev, ktoré do dnešného dňa ešte neboli 
zverejnené. Po ich aktualizácii dôjde k novému podaniu uvedených projektov. Obec sa 
na rok 2017 zapojila do výzvy vyhlásenej BBSK na finančnú podporu pre 95. výročie 
založenia obce. Obec  prevedie dokončovacie práce na oprave VO, ktoré sa zatiaľ pre 
nepriaznivé počasie nevedelo previesť. 
./ Poslanci berú na vedomie/ 
 
 

6. Plán činnosti HK pre I. polrok 2017 
 

Doterajšia HK pripravila plán činnosti na rok 2017 s tým že jej volebné obdobie končí 
28.02.2017. Do uvedeného termínu bude nápomocná pracovníčke na ukončení 
účtovného roku.  Uvedeným  plánom  činnosti sa  bude riadiť nastupujúca kontrolórka, 
ktorá vzíde po prehodnotení ponúk. Ten tvorí súčasť tejto zápisnice.  
/ poslanci schvaľujú 5- 0 - 0 / 
 
 

7. Separovaný zber 
 

 Obec naďalej ostala pre separovaný zber u spoločnosti NATUR PACK. Pre uvedenú 
spoločnosť zber vykonáva spoločnosť Brantner – Gemer s. r. o. z Rimavskej Soboty.  Je 
zakázané biologicky rozložiteľný odpad dávať do zberových nádob na zmesový 
komunálny odpad. Každý občan by si mal zriadiť malé kompostovisko, do ktorého by 
uvedený odpad dával. Jedná sa aj o odpad z kuchyne. Občania, ktorí uvedený kompost 
nebudú tvoriť majú možnosť uvedený odpad  po uskladnení vo svojom dvore 
zlikvidovať a to v silážnej jame, ktorá sa nachádza v areáli Roľníckej spoločnosti a. s. 
Bottovo prevádzka Orávka.  Obec by mala vykazovať vyššie množstvo vyseparovaných 
komodít a znižovať komunálny domový odpad, za ktorý sa platí za uskladnenie. 
/ poslanci schvaľujú 5 – 0 - 0 / 
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 „ Oslovujeme touto formou  občanov aby dodržiavali uvedené oznámenie, 
a každý občan bude informovaný aj  pri platení dane z nehnuteľnosti na 
OcÚ.“ 
 
 

8. Vypílenie agátov. 
 

Starosta obce požiadal pracovníka  stavebného úradu, ktorí vykonáva agendu aj 
vypiľovania stromov a drevín, o rozhodnutie na vypílenie 4.ks  agátov v priestore 
v hornej časti obce Orávka, vedľa cesty. Uvedené stromy sú už prestarle, ohrozujú 
občanov ktorí sa pod nimi prechádzajú. Uvedené stromy sú zo značnej miery 
preschnuté. Obec požiadala žiadosťou  susednú obec o vydanie rozhodnutia, nakoľko 
sama sebe udeliť rozhodnutie už nemôže dávať. Po prešetrení pracovníkom, pracovník 
vypracuje stanovisko a potom podľa výsledku rozhodnutia príde k odstráneniu 
uvedených stromov. Uvedené drevo obec použije ako na vatru tak aj  na kúrenie na 
obecnom úrade a v kultúrnom dome. Obec pripraví náhradnú výsadbu stromov. / 
poslanci schvaľujú 5 – 0 – 0  / 
  
 

9. Akcie roku 2017. 
 
9a) Vatra 
 

Vatra sa stanovila na 6.05.2017 na sobotu. Obec pripraví na vatru guláš pre účastníkov. 
Vatra bude na stabilnom mieste. / poslanci schvaľujú 5- 0 - 0 / 
 

9b) MDD 
 

Starosta a poslanci oslovujú mamičky, že v prípade ich záujmu a pomoci ako bolo 
zvykom v predchádzajúcich rokoch, obec bude nápomocná pri jeho realizácii. Treba 
svoju aktivitu navrhnúť starostovi do 30.04.2017, aby on vedel  za účasti mamičiek, 
ktoré pripravia súťaže pre svoje deti uvedený deň pripraviť. V prípade že záujem 
nebude, tak MDD v roku 2017 nebude obec organizovať./poslanci schvaľujú 5 – 0 – 0   
 
 

9c) Volejbal 
 

Obec už tri roky pripravuje volejbalový turnaj spolu s rockovým koncertom. Tento rok 
uvedený turnaj pripadne na 8.júla 2017 na sobotu.  Starosta po diskusii s poslancami 
navrhol, aby tento rok sa družstvám, ktoré presahujú rámec amatérskeho poňatia 
volejbalu, nepovolil  zápis. S tým poslanci súhlasili, navrhli exibíciu na záver. Všetko 
bude závisieť opäť od záujmu a počtu účastníkov. Večer by potom pokračoval 
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rockovým koncertom. Presný zoznam kapiel ktoré budú vystupovať sa zverejní po ich 
zabezpečení ako aj časový harmonogram. / poslanci schvaľujú 5- 0 -0 / 
 
 

9d) Deň obce 
 

Starosta informoval o stave pripravenosti. Pozvánka je v štádiu príprav, doplní sa ešte 
presný časový harmonogram. O vystúpenie sa postará  dvojica zabávačov a to Robo 
Kajzer a Peter Meluš. Pred nimi by mali vystúpiť  dve čísla, jedno  folklórne a jedno 
hudobné.  Na oslavu sa pozval aj folklórny súbor z Lendaku a starosta zabezpečuje 
hudobníkov z Poľskej republiky z Wielkej Lipnice. Po  návrhu poslancov večer by mala 
vystúpiť skupina Milénium z Rimavskej Soboty / preverí starosta/. O jedlo sa postará 
obec. Poslanci navrhli  atrakcie pre deti, na čo starosta podotkol že rieši aqvazorbing zo 
stánkami. Starosta s poslancami sa dohodol, že ohľadom osláv Dňa obce sa budú 
stretávať poslanci so starostom koncom každého mesiaca, kde sa bude dopĺňať  
mozaika časového rozloženia, podľa potvrdených účastníkov./ Poslanci berú na 
vedomie/ 
 
 

Starosta po preriešení bodov rokovania, po jednotlivých diskusiách k jednotlivým 
témam o 19.15.-hod  skončil prvé zasadnutie OZ v Orávke v roku 2017.   
 
 
 
 

Zapísala : L Lichancová 
 
 
 
 
 
 

Overovateľ:  Igor  Lach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OBEC ORÁVKA   I.ZASADNUTIE OZ 5 

 

 
 
 
 
 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
OBCE  ORÁVKA na  rok 2017 

 
 
 
 

 I. polrok  
 
1./ Kontrola zákonitosti, účinnosti a efektívnosti  pri hospodárení          
     a nakladaní s nehnuteľným  majetkom obce  
2./ Kontrola  príjmov , výdavkov a finančných operácii obce   
     za rok 2016 
3./ Kontrola dodržiavania VZN  
4./ Kontrola spôsobu vyrubovania a vymáhania daní  z nehnuteľ-   
     nosti za  mesiace 1-6/2016 
5./ Sťažnosti a petície 
6./ Kontrola  príjmov obce z miestnych poplatkov za 1. Q 2017 
 
 
II. polrok  
 
1./ Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2017 - príjmy, výdavky a  
     finančné operácie 
2./ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za  
     1. polrok  2017 
3./ Kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri  
     hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
4./ Sťažnosti  a petície 
5./ Kontrola  platenia miestnych daní a poplatkov  
6./ Kontrola plnenia rozpočtu za  uplynulé štvrťroky 2017  
 
  
               Priška Asztalosová  
      Hlavná  kontrolórka Obce Orávka 
 
V Orávke 27.02.2017 

 



  

OBEC ORÁVKA   I.ZASADNUTIE OZ 6 

 

 
 
 


