
Obec Orávka, Orávka č. 49, 980 42 Orávka 

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

Orávke 

konaného dňa 4.10.2019 - č. 03/2019 
________________________________________________________________ 
Prítomní: Ing. Ján Lichanec - starosta obce 

Poslanci: Zuzana Hanzlovičová,  Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Neprítomní: Ondrej Kubelka  

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická - hlavný kontrolór obce 

Verejnosť: 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril Ján Lichanec, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

Návrh programu na rokovanie OZ: 
1. Otvorenie -  Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .  

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správy z kontroly HK,  

5. Aktualizácia VZN - Príprava na rozpočet 2020,  

6. Rôzne, Aktivácie, Letné akcie - vyhodnotenie, Akcie do konca roku /Mikuláš + divadlo, Silvester / .  

7. Záver. 

 

K bodu 1 Návrh programu riadneho rokovanie OZ 

Uznesenie č. 24/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A . S ch v a ľ u j e: 

Program rokovania OZ. 

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Uznesenie č. 25/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A . S ch v a ľ u j e: 

Zapisovateľ : Zuzana Hanzlovičová  

Overovatelia: Ján  Lach   

 

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

 

 



 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A .B e r i e   n a    v e d o m i e:  

Kontrolu plnenia uznesení: zverejnené Zuo za rok 2018, Štatút obce, Rokovací poriadok na  

web stránke obce.  

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

 

 

 

K bodu 4 Správy z kontroly HK – Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce ku 30.6.2019, 

a správa z kontroly hospodárenia na vybratých položkách v obci za I. polrok 2019.  

Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A .B e r i e   n a    v e d o m i e:  

Správu z kontroly plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2019 – ku 30.6.2019 .  

Správu z kontroly hospodárenia na vybratých položkách v účtovníctve za I. polrok 2019  

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

Rozprava- Kontrolórka M. Gembická predložila správy z kontroly  plnenia rozpočtu obce na 

I. Polrok ku 30.3.2019 a ku 30.6.2019 pre lepšiu predstavu naplnenia niektorých položke 

v rozpočte,  ku prekročeniu nedošlo, na záver odporučila dodržiavať zákon  o rozpočtových 

pravidlách a realizovať zmeny v rozpočte, ku druhej kontrole na vybratých  položkách – ku 

kontrole boli vybraté položky služby a školenia , boli zaúčtované na týchto položkách len  tie 

doklady  podľa metodické pokynu – ekonomickej a funkčnej klasifikácií.  

 

K bodu 5 Aktualizácia VZN - Príprava na rozpočet 2020.  

Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A .S ch v a ľ u j e :  

Pripraviť Dodatok u VZN ku poplatkom za TKo – 15.-Eur na osobu na rok, 10.-Eur 

deti na osobu/rok  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

Rozprava- starosta obce - v roku 2018 sme prijali VZN o TKO na 13.-Eur na osobu a rok, od 

roku sa počítalo na sumu 14.-Eur / na osobu a rok , na deti to  bude  9.-Eur, v súčasnej dobe sa 

zlepšil  systém separovania, ešte predpokladám že zelený odpad sa zvýši, oslovil som 

občanov aby pri odvoze šrotu  to dali na obec v Zberných surovinách u Igora  Alberta , 



s ktorým  má obec  dohodu, my ešte odvezieme  čo máme za obecným úradom. V súčasnosti 

je poplatok 12.-Eur  za zneškodnenie a budúci rok by to malo byť  pri takom istom  

koeficiente vyseparovaných komodít  suma 24.-Eur, budúci rok sa zvýši poplatok za 

zneškodnenie odpadu,  

Poslanci sa rozhodli a zhodli na zvýšení poplatku na 15.-Eur a deti 10.-Eur , od nového roku 

2020. Nakoľko navýšenie by bolo aj tak nutné, keďže ceny sa zvyšujú a aby nebolo potrebné 

zvyšovanie každý rok.  

 

K bodu 6 Rôzne  Aktivácie, Letné akcie - vyhodnotenie, Akcie do konca roku /Mikuláš + divadlo, 

Silvester / 

Uznesenie č. 29/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Orávke 

A .B e r i e   n a    v e d o m i e  :  

Aktivácie v obci, Vyhodnotenie letných akcií – vyúčtovanie, Akcie do konca roka – Mikuláš,  

Hlasovanie: 

Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, , Ján Lach, Milena Piecušiaková, Viera Sekerášová 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Neprítomný – 1-  Ondrej Kubelka 

Rozprava- Lichanec- máme už dosť dlho aktivačných len dvoch, jeden už končí rysuje sa mu 

iná práca,  

 

Od 1.6.2019 už  pracovníčka Z.B. nie je zamestnaná cez UPSVR, do konca roka bude na 

dohodu na 40.- hodín mesačne. Teraz je nový program pre mamičky, na polovičný úväzok.  

Z. Hanzlovičová – sa opýtala či  nemáme niekoho v obci, že by prišiel robiť pre obec, 

napríklad nejakého dôchodcu alebo invalida, aspoň na polovičný úväzok. Starosta uviedol, že 

nebol nikým oslovený.  

 

Poslanci si podrobne prešli letné akcie a vyúčtovanie za obe letné akcie, volejbalový turnaj 

a deň obce. Po započítaní všetkých položiek  sa ako sponzorstvo vložilo do obce 500.-€,  

O použití peňazí sa rozhodne neskôr, určite budú použité na zveľadenie kultúrneho domu, čo 

sa týka interiéru, ktorý slúži občanom obce.  

 

Starosta  – Mikuláš a Silvester 

Poslanci sa dohodli, ako bude prebiehať táto akcia a podrobne si prešli program danej akcie. 

Termín tejto akcie ostáva nezmenený t.j. nedeľa 08.12.2019, o programe budú občania vopred 

informovaní na vývesnej tabuli v obci a aj prostredníctvom obecného rozhlasu. 

    

Silvester: 

Starosta: Zabezpečil muziku Sendrejovcov z Hoštišoviec  

Na silvestrovskej zábave sa bude podávať kapustnica a káva. Plagát bude vopred na 

informačnej tabuli.  

 

Ďalej si poslanci prešli v bode rôzne informácie. Riešili sa kostol v dedine, kde sú okná 

v hroznom stave. Prebehne komunikácia s katolíckou cirkvou o možnosti zbierky na výmenu 

okien a poprípade by obec danú výmenu dofinancovala. Všetko je však len v štádiu 

komunikácie. Nič záväzné sa zatiaľ nedohodlo. Do konca roka prebehne prečalúnenie 



stoličiek v kultúrnom dome, takisto sa zakúpili nové obrusy a plánuje sa aj kúpa nových 

stolov. K tej však dôjde až v budúcom roku, keďže poslanci navrhli, aby sa riešila podlaha 

v sále kultúrneho domu. Obec sa pokúsi získať nejaký projekt, ale keď nie, podlaha sa začne 

riešiť na jar v roku 2020, kde sa plánuje aj vymaľovanie sály kultúrneho domu z prostriedkov 

obce. Plánuje sa nová tabula na oboch cintorínoch. Poslanci sa pokúsia pomocou nejakých 

projetov, získať ich a zveľadiť našu obec. Takisto radi poslanci a aj pán starosta príjme rady 

a nápady aj od všetkých občanov obce. Je pre nás dôležité, aby sa v našej obci niečo dialo 

a aby boli jej občania spokojní.  

 

 

 

 

v Orávke dňa 4.10.2019                                

 

Zapísal: Zuzana Hanzlovičová   ............................................ 

 

starosta obce  Ing. Ján Lichanec ................................... 

 

 

Overovatelia: Viera Sekerášová  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


