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Zápisnica zo 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke 
konaného 28.11.2016 

 
   Starosta  privítal poslancov, a navrhol  nasledovná program. 
 

1. Otvorenie, 
2.  Schválenie bodov rokovania 
3. Dane a poplatky 
4. Aktivácie 
5. VZN obce Orávka  
6. Rozpočet na rok 2017,  
7. Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 
8. Inventarizácia majetku 
9. Vyhodnotenie verejného hovoru 
10. Verejné osvetlenie 
11. Mikuláš 
12. Silvester 
13. Záver 

        
1.  Otvorenie 

     Starosta privítal poslankyňu a poslancov.  
 

1. Dane a poplatky 
2. Aktivácie 
3. VZN obce Orávka  
4. Rozpočet na rok 2017,  
5. Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 
6. Inventarizácia majetku 
7. Vyhodnotenie verejného hovoru 
8. Verejné osvetlenie 
9. Mikuláš 
10. Silvester 
11. Záver 

 
    Hlasovanie:     Za : všetci                       Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    
 
 

1.  Dane a poplatky. 
 
Splátky prebiehajú podľa splátkových kalendárov od PO. Mierne omeškania sú 
u niektorých podnikateľov, ale sú vopred dohodnuté so správcom dane, s obcou. 
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Okrem uvedených  sú aj neplatiči z radov občanov. Výber daní prebieha  ako po 
iné roky / Berie na vedomie / 
   

2. Aktivácie 
 
V súčasnosti na aktivačných prácach v obci Orávka pracuje šesť občanov, pričom 
jedna pracuje v obci Babinec. V mesiaci január bude mesačná výluka, bude sa 
pracovať s polovičným počtom hodín. Začiatok aktivácii bude od 1.2.2017 po 
dobu 17 mesiacov. Jedna občianka pracuje na § 10 a tá ostáva pracovať naďalej. 
/ Berie na vedomie / 
 

3. VZN obce Orávka  
 
Starosta dal na prejednanie  platné VZN obce Orávka, to DzN ako aj miestne 
poplatky. Po rozprave a na návrh starostu ostalo v platnosti súčasné VZN ako aj 
poplatok za vývoz TKO.  / Schvaľuje / 

 
Hlasovanie:     Za : všetci  5                    Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    

 
4. Rozpočet na rok 2017 

 
   Pracovníčka v spolupráci so starostom a kontrolórkou priravili návrh rozpočtu 
na rok 2017, ako aj rozpočty na roky 2018 a 2019. Rozpočet tvorí prílohu 
Zápisnice č.1. Nakoľko nie je ešte schválený Štátny rozpočet, podielové dane sa 
stanovili podľa predpokladu a nárastu NH. Je to rozpočet , ktorý nepočíta 
s prebytkom za rok 2016. Uvedená suma bude prehodnotená počas roku 2017.  
/ Schvaľuje / 
Príjmy:2017 
 100-daňové príjmy: …………………………………….……..43.830.-€  
            Výnos Dane ……………....…………..……… 29.500.-  
            Daň z nehnuteľ a miestne poplatky …14.330.-€  
200-nedaňové príjmy: …………............………………...… 1.200.-€  
300-granty a transfery: ……………...............…………....… 150.-€  
             spolu: ……………............………….………………. 45.180.-€  
 

Výdavky 2017  

610-mzdy a platy: ………………………. 17.500.-€  
620-poistné: …………..........……………. 7.809.-€  
630-tovary a služby: ………....………. 19.721.-€  
640-bežné transfery: ……….........……… 150.-€  
                      spolu:……………………… 45.180.-€ 
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Hlasovanie:     Za : všetci  5                    Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    
 
 

5. Návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 
 
Predpoklad sa určil pri nezmenenom VZN. / Schvaľuje / 
 
Príjem:       2018 2019 
111 31.000.- 32.000.- 
121 11.700.- 11.700.- 
133   2.100.-  2.100.- 
212      350.-     350.- 
221      200.-      200.- 
223      400.-      410.- 
314      200.-      150.- 
SPOLU: 45.900.- 46.900.- 
 
Výdaj: 2017 2018 
611 17.200.- 18.200.- 
625 6.600.- 6.900.- 
631    100.-    100.- 
632 3.500.- 3.400.- 
633 10.480.- 10.280.- 
634 1.300.-   1.300.- 
635    500.-      500.- 
637 6.100.-   6.100.- 
642   120.-      120.- 
   SPOLU: 45.900.-         45.900.- 
 
Hlasovanie:     Za : všetci  5                    Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    
 
 

6. Inventarizácia majetku 
 
   Starosta pripraví v spolupráci s poslancami , pracovníčkou k 30.11.2016 návrh 
na vyradenie starého majetku, to sú staré kosačky ktoré sú už odpísané 
a nefunkčné, ďalej nepotrebný poškodený majetok, ktorý je už nefunkčný. 
Presný zoznam sa stanoví pri inventarizácii./ Schvaľuje, Úloha pre starostu/ / 
 
Hlasovanie:     Za : všetci  5                    Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    
 

7. Vyhodnotenie verejného hovoru 
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 Verený hovor sa konal v piatok 25.11.2016 za účasti občanov, starostu, 
poslancov a predsedu predstavenstva Roľníckej spoločnosti a.s. Bottovo p. Ing. 
Miroslava Juríčka. Prišlo sa k záverom, dohode ako  súčasnú situáciu riešiť 
konštruktívne a neriešiť to zdĺhavým spôsobom odvolávaním sa a dlhodobým 
dokazovaním. 
   Pripraví sa zápisnica so stanoviskami p. Ing. M. Juríčka, stanoviská občanov 
k jeho návrhom. Roľnícka spoločnosť  pripraví nový projekt na realizáciu chovu 
200 ks. MHD, vybuduje nový kŕmny stôl v priestoroch medzi dvomi maštaľami  
a do súčasných priestorov kde sa teraz chovajú sa MHD nebude púšťať. Projekt 
pripraví do apríla 2017, následne požiada o stavebné povolenie vyjadrenie EIA 
na OÚ odbore starostlivosti o ŽP. Po vybavení všetkých povolení začne 
z realizáciou, ktorú nebude umelo predlžovať. Maximálne dokončenie do konca 
roku 2018.  
   Zápisnicu podpíše  starosta ,  zástupca starostu , p. Ing. M. Juríček 
a overovateľmi zápisnice  budú p. R. Molnár a M. Horváth. 
   V súčasnosti prebieha ŠSD na stavbe, kôlňa na stroje – zmena využitia stavby. 
O výsledku ŠSD  bude starosta informovať po ich vyriešení.  / Berie na vedomie/  
 

8. Verejné osvetlenie 
 
 Z  dotácie o ktorej už starosta informoval, ktorú sa mu podarilo zabezpečiť z MF 
SR na Verejné osvetlenie chce starosta nakúpiť Led pouličné osvetlenie. Starosta 
urobil prieskum trhu  s nasledovnými ponukami: 
 

a) Spoločnosť   BELED Rimavská Sobota z nasledovnými produktami  
a to BE – C30,-30W a BE-C50 –50 W, , nemajú kĺbové nastavenie polohy 
osvetlenia, len 5 ročná garancia, 

b) Spoločnosť LFZ TECHNOLOGY Jakubov,  cena väčšia za 28 W, nie sú kĺbové 
na uchytenie na konzoly 

c) MARVOR BA  uvedené svietidlá:  TORN 28 W v sume 282 € 
                                                            TORN 38W  v sume   318 € 
Sú kĺbovo nastavitelné na konzolách, kopírujú plochu, 10 ročná záruka , 
servis  montážnym pracovníkom, ktorý  opravuje verejné osvetlenie v obci. 

d) LUX.EL light  Želiezovce, Svietidlá  LED Moonlight 25W – 280 ,€ 
Majú kĺbové upevnenie na konzoly,, ale potom ponúkajú už len 44W 
Servis na diaľku. 

 
   Obec dala požiadavku na dva typy svietidiel do 40W a do 30W. Svietidlá do 
30W v sume do 4900.-€ a svietidlá na hlavnú cestu s výkonom do 40W v sume 
do 2500.-€. Z uvedených ponúk sa rozhodlo o svietidlá vyrábané v Nemecku 
s označením TORN , ktoré sú s 10 ročnou zárukou, uvedené svietidlá bude 
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montovať pracovník, ktorí nám robí údržby na VO p. T. Lichmaneger. On má 
dohodu na montáž uvedených svietidiel, a bude robiť servis v prípade poruchy. 
Za poskytnutú dotáciu vie obec zabezpečiť 25 svietidiel, nové výložníky a montáž. 
K uvedenej dotácie obec musí prispieť 10% zo sumy.   / Schvaľuje / 
Hlasovanie:     Za : všetci  5                    Zdržal sa  : 0                           Proti : 0    

 
9. Mikuláš 

 
 
Obec pripraví Mikuláša  10.12.2016, s nasledovným programom, privítanie 
Mikuláša, o 14.00.- hod vystúpi folklórny súbor LIPKA z Jesenského, ktorý pôsobí 
pri ZS v Jesenskom. O 15.00.- hod. vystúpi Divadelný súbor Daxner hru „ Boh 
Masakra „ Po skončení obec pripraví pohostenie pre účastníkov. / Schvaľuje, 
Úloha pre starostu / 
 

10.  Silvester 
 
V roku 2016 bola naplánovaná akcia Silvester. Nakoľko sa robil prieskum a nebol 
záujem obec nebude robiť Silvester 2016. Zakúpi  sa ohňostroj, ktorý sa odpáli 
na polnoc. V prípade záujmu obec až bude vedieť Silvestrovskú zábavu 
zabezpečí./ Berie na vedomie/.  
 

11.  Záver 
 
 Starosta požiadal zapisovateľku aby predniesla návrh na Uznesenie s prijatými 
bodmi a následne dal starosta o tom  hlasovať : 
 
 Hlasovanie:     Za :  5                       Zdržal sa  : 0                           Proti :  0 
 
  Na záver starosta sa poďakoval poslankyni ako aj poslancom za účasť na 
zasadnutí, za ich prístup k zabezpečovaní obecných akcií a o 16.45.-minúte 
ukončil zasadnutie OZ v Orávke. 
 
 
 
Zapísala : L. Lichancová                             ...................................... 
 
 
Overovateľ: Igor  Lach                             ... ...................................... 
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