Obec Orávka, Orávka č. 49, 980 42 Orávka
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke
konaného dňa 23.9.2022 - č. 2022/03
________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Ing. Ján Lichanec - starosta obce
Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach, Viera Sekerášová
Milena Piecušiaková
Neprítomní: Ján Lach – ospravedlnený v práci
Ing. Michaela Gembická - hlavný kontrolór obce - ospravedlnená
Verejnosť:
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ján Lichanec, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval,
že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. HK je ospravedlnená.
1. Schválenie programu rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. HK – správy o výkone kontroly
5. Zmena rozpočtu č.1
6. Rôzne :
 Aktivačné práce v roku 2022
 Príprava projektov
 Príprava volieb
 Administratívna pracovníčka, Požiarny preventivár
K bodu 1 Návrh programu riadneho rokovania OZ

Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
A . S ch v a ľ u j e:
Návrh programu riadneho rokovania OZ
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
A . S ch v a ľ u j e :
Overovateľov: Milka Piecušiaková
Zapisovateľa: Zuzana Hanzlovičová
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Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach
RozpravaK bodu 3. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
B e r i e n a v e d o m i e:
Kontrolu plnenia uznesení – Uznesenie č.11/2022 – splnené čiastočne
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach
Rozprava- Pri uzávierke 3. štvrťroku t.j. k 30.9.2022 do dátumu 31.10.2022 sa prevedú zmeny
podľa uvedených bodov uznesenia č.11/2022 a pripraví sa zmena rozpočtu č.2 /2022 nakoľko
už bude zapracovaný úver z Prima banky, ktorý sa začal čerpať v auguste 2022.
K bodu 4.
Obecné zastupiteľstvo v Orávke

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Berie na vedomie:
Správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2022
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach
Rozprava- HK p. Ing. Michaela Gembická je nemocná, tak správy prečítal starosta obce.
K bodu 5 Zmena rozpočtu č.1
Obecné zastupiteľstvo v Orávke

Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
A . S ch v a ľ u j e:
Zmenu rozpočtu č.1/2022
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach
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Rozprava- nakoľko sa zmenili niektoré kapitoly rozpočtu. A k 30.6.2022 sa zmenil aj príjem
je potrebné schváliť Zmenu č. 1. 2022, ktorá odzrkadľuje zmeny v rozpočte. Týka sa to aj
zmeny za predaj pozemku, a zapojenia finančných operácií , / financií z roku 2021/, doplatok
k asfaltovaniu, nákup všeobecného materiálu na chodník. Jednotlivé kapitoly rozpočtu sú iné
ako sa predpokladalo k 30.6.2022, nakoľko už vtedy sme vedeli že určitá časť výdajov bude
hradená z úveru, a bude vrátená k nákupu materiálu na akcie chodník, a sála KD. V Zmene
rozpočtu je zapracovaný ako príjem tak aj výdaj.
K správe o plnení unesení je vytknutý len bod, nedodržanie termínu zvolania zastupiteľstva ,
do troch mesiacov, posunutý deň bol o jeden deň. Starosta k tomu podotkol, že snaží sa, aby
boli zúčastnení všetci poslanci.
K bodu 6: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Uznesenie 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Berú na vedomie:
Informácie o aktivačných prácach v roku 2022 , Prípravu projektov, Príprava Volieb,
Administratívna pracovníčka, Požiarny preventivár
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Viera Sekerášová, Milena Piecušiaková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomný: Ján Lach
Rozpravaa) Aktivačné práce v roku 2022. V prácach pokračuje od 15.9.2022 ďalší pracovník
prostredníctvom ÚPSVaR a to do 31.12.2022 na § 12, t. j. musí odpracovať za mesiac
80- 96 /hodín podľa dĺžky mesiaca. Obec okrem toho má na aktivačných na § 12
jedného pracovníka.
b ) Príprava projektov.
Ministerstvo poľnohospodárstva prostredníctvom Enviromentálneho fondu vypísalo
výzvu a to I. kolo už skončilo na vybudovanie vodovodov v obciach do 2000.-obyvateľov.
V tejto výzve je veľká možnosť priviesť vodu do obce. Starostovi ako členovi Dozornej
Rady StVS a .s. B. B. pod ktorú patrí aj naša obec, sa podarilo zabezpečiť v rámci
rekonštrukcie potrubia financie z hospodárenie StVS na opravu potrubia od obce Číž po
obec Rimavská Seč, kde by sme sa mali pripojiť aj my a okolité obce. Je potrebné v rámci
projektu uvedený projekt dopracovať na aktuálny stav, pripraviť na stavebné konanie. Je
potrebné sa spojiť s okolitými obcami. Potom starosta ako člen Dozornej Rady bude
apelovať aj na projektantov na rýchle dopracovanie projektu, aby sa obec vedela zapojiť do
II. kola výzvy cez EF. Hlavne sa bude jednať o vyčlenenie finančných prostriedkov na
uvedenú akciu. Bude sa snažiť do projektu zahrnúť aj domáce šachty, až to bude riešené
vo výzve, aby sa ľudia viacej prihlasovali a nestálo to občanov finančné prostriedky.
Iné projekty sa zatiaľ pripravujú, len sa ešte nezverejňujú oficiálne, ale dá sa na to
reagovať v prípade potrieb.
c) Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja.
Prípravy prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Miestnosť bude sála KD, tá sa
pripraví v poslednom týždni. Všetko je koordinované OÚ odborom VVS.
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d)Administratívna pracovníčka.
Administratívna pracovníčka p. Andrea Javorová podala k 30.8.2022 výpoveď dohodou
k 30.09.2022, nakoľko od toho dátumu nastupuje na nové zamestnanie. Účtovnú uzávierku
za III. kvartál spraví ešte ona. Všetky potrebné opravy a čo sa týka aj zmien a opráv podľa
uznesenia 11/2022 splní k tomuto dátumu. Obec začala zo zháňaním vhodnej pracovníčky
a to hlavne preto, že sa jedná len o polovičný úväzok a musí to byť pracovníčka, účtovníčka,
ktorá pracuje v účtovnom programe IVES s prepojením na DCOM, Jedná sa len
o účtovníctvo nakoľko starosta sám pracuje v ostatných programoch ako sú: Dane,
poplatky, evidencia obyvateľstva, celkovo DCOM, Registratúra, mzdy IVES, štatistické
výkazy, a ostatné , ktoré sú potrebné pre chod OcÚ..
Požiarny preventivár – Z dôvodu úmrtia pracovníka, obec bude musieť osloviť iného
požiarneho preventivára, jedná sa o odborníka s potrebnými certifikátmi. Zatiaľ tento rok
to dokončí ešte jeho firma a po dedičskom konaní uvedenú firmu dediči zrušia.

V Orávke 23.09.2022

................................................
Overovateľ: Milena Piecušiaková

................................................
Zapisovateľ: Zuzana Hanzlovičová

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