Obec Orávka, Orávka č. 49, 980 42 Orávka
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Orávke
konaného dňa 10.3.2022 - č. 2022/01
________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Lichanec - starosta obce
Poslanci:
Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach, Viera Sekerášová
Neprítomní: Milena Piecušiaková - PN
Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická - hlavný kontrolór obce- neprítomná 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.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Správa HK – o kontrolnej činnosti za rok 2021
5. Pokračovanie v realizácii asfaltovania ciest
6. Rôzne :
 Aktivácie v roku 2022
 TKO – miera separácie, kompostovanie
 DzN a miestne poplatky
 Práce na KD
 Oslavy obce – pokračovanie v príprave
 Akcie / Vatra, Volejbalový turnaj, Oslavy obce/
K bodu 1 Návrh programu riadneho rokovanie OZ

Uznesenie č. 01/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
A . S ch v a ľ u j e:
Program rokovania OZ
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach , Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 02/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
A . S ch v a ľ u j e :
Overovateľov: Ondrej Kubelka
Zapisovateľa: Zuzana Hanzlovičová
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Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach, Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
RozpravaK bodu 3. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
B e r i e n a v e d o m i e:
Uznesenie č.43/2021 - splnilo sa Programový rozpočet nebo urobený
Uznesenie č.47/2021 - bude sa plniť počas celého roku
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach, Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
RozpravaK bodu 4. Správu z kontrolnej činnosti za rok 2021

Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Berie na vedomie:
Správu z kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach , Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozprava- HK p. Gembická - Predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, poslal som
ju poslancom, nakoľko boli nejaké otázky preberieme si to na ďalšom zasadnutí. Nakoľko je
momentálne HK mimo, nevedela sa dostaviť, tak uvedený bod presunieme na budúce
zasadnutie, na ktorom sa bližšie rozoberie správa.
K bodu 5. Pokračovanie v realizácii asfaltovania ciest

Uznesenie č. 05/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Berie na vedomie:
Správu o pokračovaní prác na výzve asfaltovania obecných ciest z financií MIRRI SR
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach , Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozprava: Starosta oslovil spoločnosť TERRA GRATA n.o z B. Bystrice na vypracovanie
VO zákazky Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Orávka, nakoľko uvedená
spoločnosť to vie vypracovať podľa aktuálnych platných predpisov. Nakoľko to bola zákazka
s nízkou hodnotou, spoločnosť pripravila podklady a obec rozposlala emailom podklady
k vypracovaniu ponuky na uvedenú realizáciu . Boli oslovené nasledovné spoločnosti, ktoré
vedia zabezpečiť asfaltovanie a majú s tým skúsenosti podklady s prázdnym rozpočtom, ktorý
mali vyplniť podľa toho v akej cene to vedia urobiť. Oslovené spoločnosti sú:
1. BABINPEX s.r.o. Malohontská ul. 980 42 Rim. Sobota,
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2. STAV LP s.r.o. Bátka 106
3. DIMA TRANS s.r.o. Lermontovova BA prevádzka Tornaľa
Víťazná ponuka , bola vyhodnotená ako s najnižšou cenou a to spoločnosť č. 1. BABINPEX
s.r.o. Rimavská Sobota.
Uvedená spoločnosť po podpísaní Zmluvy o dielo, dohodla asfaltovanie previesť jeden mesiac
po prevzatí akcie. Zmluva o dielo sa podpísala hneď po vyhodnotení, aby uvedená spoločnosť
vedela zabezpečiť dodávku asfaltovej hmoty. Predpoklad dodávky asfaltu od dodávateľa je
na apríl 2022, kedy by mala prebehnúť realizácia uvedenej zákazky. Všetko bude závisieť od
dodávky asfaltu.
K bodu 6. Rôzne

Uznesenie č. 06/2022
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
Berie na vedomie:
Informácie o / Aktivácie v roku 2022 TKO miera triedenia, DzN, Opravy budovy KD ,
Akcie – vatra, volejbal, oslavy obce/
Hlasovanie:
Za: 4 - Zuzana Hanzlovičová, Ondrej Kubelka, Ján Lach, Viera Sekerášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Rozpravaa) Aktivácie v roku 2022. Od 01.03.2021 pribudol do aktivácie na § 12 jeden pracovník,
Ján Vyrva, ktorý bude pracovať dva krát do týždňa. Starostovi sa podarilo ešte
zamestnať na projekt cez ÚPSVaR jednu pracovníčku na projekt Zosúladenie
rodinného života - jedná sa o projekt pre mamičky. Obec zamestnala p. Denisu
Oroszovú na tri mesiace.
b) TKO miera triedenia. Miera triedenia oproti vlaňajšku má stúpajúci trend. V roku
2018 to bolo 10.1 % v roku 2019 bola miera 17, 8%, a za rok 2020 vyšla miera
separácie 23,74 % a za rok 2021 je miera separácie 54,61 % za čo sa chcem poďakovať
všetkým občanom za dobré separovanie nakoľko klesol aj ZKO o z 27,5 t na 21, 56 t.
jednu tonu bez vyseparovaného zeleného odpadu. Poplatok za uskladnenie klesne z 27.€/t na 15.-€/t. Celkové náklady na odvoz a uskladnenie TKO za rok 2021 sú .3326,.€, vyzbierané poplatky 2190.-€ nedoplatky za rok činia 245.-€. Výraznou mierou na
separovaných komoditách má Železný šrot a potom biologicky rozložiteľný odpad,
ktorý obec vyviezla na konci roku v objeme 9,48t., čo výrazne ovplyvnilo koeficient
separácie. Nakoľko je inflácia, medziročne spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. zvýšila
ceny vývozu. Obec pre rok 2022 bude sledovať priebežne ako budú vyzerať separované
komodity, pričom už teraz vieme s istotou povedať, že komodita plast bude nižšia,
nakoľko už plastové fľaše ako aj plechovky sú zálohované. Starosta oslovuje touto
cestou občanov, aby zelený odpad čo majú z dvorov, záhrad dávali do silážnej jamy
a to prvej od cesty, s ktorej sa potom na konci roku odvezie odpad do Veľkých Draviec.
Starosta touto cestou sa chce poďakovať občanom , že dobre separujú, znižujú tým
množstvo zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné v tom pokračovať aj naďalej,
čiernu kupu vykladať len vtedy keď je naozaj plná, nakoľko množstvo vyvezeného KO
sa počíta počet kúp x 20kg na jednu kupu.
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c) DzN a miestne poplatky 2022
Pracujem na rozhodnutiach, overujem niektoré daňové priznania. Dopĺňam nové
daňové priznania. Po dokončení budú rozposlané daňovníkom ako každý rok.
Nedoplatky za rok 2021 boli 235.-€ z toho podnikatelia 102,63, zvyšok obyvatelia.
d) Oprava budovy KD
Obec dala pripraviť ponuky spoločnosti PPV-STAV s.r.o. z Orávky na opravu sály KD
v Orávka. Pripravila alternatívy opravy stropu a to
1/ natiahnutím novej omietky a vymaľovania,
2/ sadrokartónový strop
3/ Kazetový strop
Po prehodnotení a nie najlacnejšieho riešenia, ale najlepšieho, aj čo sa týka vizuálneho
a dlhodobého, ako najlepšie riešenie sa javí kazetový strop, do ktorého sa zapracujú už
aj nové svietidlá. Popri tom opravia poškodené omietky. Obec svojimi pracovníkmi
potom pripraví steny na maľovanie. Následne obec svojimi pracovníkmi prevedie
brúsenie parkiet s nalakovaním, poprípade zvolá brigádu, zapožičia brúsiaci stroj.
Takže svojpomocne dáme do poriadku a opravíme a zrenovujeme podlahu v sále
kultúrnom dome.
Potom sa poslanci vrátili k vstupnému chodníku, prechádzali jednotlivé varianty. Obec
svojimi pracovníkmi pripraví uvedený chodník na realizáciu. Spoločnosť PPV – STAV
s.r.o. má za úlohu opätovne predložiť novú cenovú ponuku a upraviť ju podľa
požiadaviek obce. Poslanci navrhli zmenšiť plochu chodníku len po okraj budovy
obecného úradu. Takže prerobiť ponuku s novým zameraním. Takisto vypustiť
odstránenie a demontáž, nakoľko tú spravia vlastný zamestnanci obce.
e) Akcie – vatra, volejbal, oslavy obce.
VATRA – Poslanci sa jednoznačne dohodli, že akcia vatra v roku 2022 bude
v predvečer výročia 7.5.2022. Vatra bude s príležitosti 77. výročia ukončenia II.
svetovej vojny v Európe.
Volejbal,- Akcia Volejbal bude a to v termíne 9.7.2022. Všetko bude závisieť podľa
aktuálnej situácie.
Oslavy obce- Obec sa pripravuje na 100. výročie založenia obce. Termín je
20.8.2022. Nakoľko sa jedná o väčšie oslavy, ako každý piaty rok, obec pripravuje
kultúrny program. Popri domácich účinkujúcich na ktorých sa pracuje, vystúpi
s kultúrnym programom pani Gizka Oňová. Na zabezpečenie osláv sa budeme
stretávať častejšie a budeme dolaďovať celý priebeh osláv.
V Orávke 10.03.2022
................................................
zapisovateľ
................................................
overovateľ
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