ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KÚTY

ČAS A MIESTO KONANIA:
22.07.2019 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch

PRÍTOMNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jakub Pavelka
Juraj Bílek
JUDr. Zita Rišková
Juraj Valachovič
Martin Fekete
Bc. Pavel Vávra
Ing. Jakub Rosa
Martin Gutta
Soňa Antálková
Ing. Branislav Vávra
JUDr. Katarína Filová
Elena Rajčinová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Zmena rozpočtu obce na rok 2019
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej
umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce
Rôzne
Diskusia
Záver

OTVORENIE ZASADNUTIA
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Branislav Vávra a privítal prítomných.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

a vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na doplnenie programu. O návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva dal hlasovať.
Hlasovanie:
prítomní: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
za: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
proti: 0
zdržal sa: 0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Ing. Vávra určil za zapisovateľku JUDr. Katarínu Filovú a za overovateľov zápisnice určil Bc. Pavla Vávru
a Ing. Jakuba Rosu.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Starosta informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Konštatoval, že všetky úlohy, ktoré vyplynuli zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
boli splnené.
Uznesenie č. 5/2019 - A
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

ZMENA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
Starosta informoval poslancov, že obci sa podarilo získať dotáciu vo výške 8.000,- EUR na opravu
fasády domu smútku, čo spolu s finančným príspevkom na asistenta učiteľa a na úhradu časti
mzdových nákladov na chránené pracoviská obecné zastupiteľstvo len berie na vedmie a rozpočtovým
opatrením sa automaticky zapája do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 5/2019 - B
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle
vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

10.366,74 EUR
8.000,- EUR
18.366,74 EUR

Kapitálové transfery:
8.000,- EUR
oprava fasády domu smútku
Bežné transfery:
2.052,- EUR
dofinancovanie asistenta učiteľa
8.314,74 EUR chránené pracoviská

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

10.366,74 EUR
8.000,- EUR
_____
18.366,74 EUR

Starosta uviedol, že ďalším rozpočtovým opatrením č. 8 sa rozpočet upravuje o úverové prostriedky
z preklenovacieho úveru na financovanie projektu prístavby materskej školy.
Hlasovanie:
prítomní: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
za: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019 - C
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

362.438,51 EUR
362.438,51 EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.739.789,72 EUR
Kapitálové príjmy:
537.500,- EUR
Finančné operácie:
434.065,79 EUR
Príjmy celkom:
3.711.355,51 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

362.438,51 EUR
362.438,51 EUR

2.628.422,98 EUR
601.127,28 EUR
463.438,51 EUR
3.711.355,51 EUR

Príjmové finančné operácie:
362.438,51 EUR
preklenovací úver
Výdavkové finančné operácie:
362.438,51 EUR
splátky úveru

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 2/2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA
V MATERSKEJ ŠKOLE, O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ A O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
DIEŤAŤA ALEBO ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A URČENIE PODMIENOK ÚHRADY
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Starosta informoval poslancov, že v rámci pripomienkovacieho konania boli na obecný úrad zo strany
škôl a školských zariadení doručené viaceré pripomienky, ktoré boli zapracované do textu návrhu
všeobecne záväzného nariadenia. Starosta podrobnejšie informoval o jednotlivých platbách školného
a stravného v školách a školských zariadeniach na území obce podľa navrhnutého všeobecne
záväzného nariadenia.
Hlasovanie:
prítomní: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
za: 8

Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019 - D
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej
umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v znení predložených pripomienok.

NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMENY POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE
JUDr. Filová informovala, že ide o zámenu pozemkov medzi obcou a Slovenskou poštou, a. s. na
Bratislavskej ulici. Obec zámenou získa ucelený pozemok a Slovenská pošta, a. s. si zámenou
vysporiada pozemky pod svojou časťou stavby a v jej bezprostrednej blízkosti, čím sa zosúladí právny
stav so skutočným stavom tak, ako sa pozemky reálne užívajú. Uviedla, že obec získa 39 m2 a prevedie
diely o výmerách 16 m2, 11 m2 a 17 m2, takže v ďalšom kroku pri schvaľovaní samotného prevodu by
sa mala aj určiť cena pozemkov a výška doplatku.
Hlasovanie:
prítomní: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
za: 8
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019 - E
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade zámeny častí pozemkov vo vlastníctve obce - diel 5
o výmere 16 m2, diel 6 o výmere 11 m2 a diel 9 o výmere 17 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým
plánom č. 45/2019 zo dňa 24.06.2019 vyhotoveným Mario Antálek, geodetické práce, Brodské, IČO:
34 787 291 z pôvodného pozemku registra „C“ – parc. č. 1026/5, druh zastavaná plocha a nádvorie,
výmera 569 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092 za pozemky vo vlastníctve obchodnej
spoločnosti Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica – diel 10 o výmere 39 m2
(pôvodný pozemok parc. č. 1026/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 39 m2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2383) ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže zámenou pozemkov si vlastníci
usporiadajú pozemky tak, ako ich užívajú, čím zosúladia právny stav so stavom skutočným, vzhľadom
na charakter a umiestnenie zamieňaných pozemkov nie je predpoklad, že by o ne mal záujem iný
záujemca a obec tieto časti pozemkov nevyužíva pre svoje potreby.

RÔZNE
1. list vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 815
Starosta prečítal list vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 815, ktorí vyjadrili znepokojenie nad
prebiehajúcou výstavbou bytových domov na Železničiarskej ulici. Ako problém vidia navážku, ktorá
podľa názoru vlastníkov bytov bude po skončení výstavby min. o 1 meter vyššie než úroveň terénu pri

existujúcich stavbách. Zároveň sa obávajú, akým spôsobom je riešené odvodnenie nových bytových
domov a žiadajú výsadbu zelene namiesto drevín, ktoré boli pred začatím výstavby odstránené.
Starosta informoval poslancov, že si vlastníkov bytov pozval na stretnutie, na ktorom by chcel
problematické otázky vysvetliť, príp. aj za prítomnosti zástupcov investora.

2. poďakovanie zástupcom DHZ Kúty
Starosta informoval poslancov, že DHZ Kúty získalo od Ministerstva vnútra SR ďalšie vozidlo, ktoré bolo
hasičom slávnostne odovzdané a za prítomnosti ministerky vnútra a pri tejto príležitosti im poďakoval
za aktivitu, reprezentovanie obce a za úzku spoluprácu s obcou pri množstve podujatí.
Juraj Bílek informoval, že nové zásahové vozidlo má hodnotu 100.000,- EUR a jednou z podmienok pre
jeho získanie bolo to, že bude garážované; aj táto skutočnosť odôvodňuje pripravovaný projekt
výstavby garáží pre hasičské vozidlá DHZ Kúty. Uviedol, že hasičom v Kútoch pribudla starostlivosť
o bezpečnosť železničnej dopravy bez navýšenia prostriedkov a personálu, preto možno očakávať
ďalšie vyťaženie aj dobrovoľných hasičov. Pre ilustráciu uviedol, že dobrovoľní hasiči sú v súčasnosti pri
každom treťom zásahu, pričom ešte v nedávnej minulosti zasahovali len pri každom dvadsiatom
zásahu. Keďže členská základňa dobrovoľných hasičov je neporovnateľne širšia ako počet
profesionálnych hasičov, dobrovoľní hasiči v mnohých prípadoch suplujú činnosť štátnych hasičov
a primerane tomu musia byť aj vybavení.

3. návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so Základnou školou Andreja Radlinského Kúty
Starosta informoval že ZŠ požiadala o dotáciu na rekonštrukciu tenisového ihriska v areáli základnej
školy a uviedol, že pre účely tohto projektu je potrebné uzavrieť so základnou školou nájomnú zmluvu
na pozemky pod tenisovým ihriskom.
Hlasovanie:
prítomní: 9
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Valachovič, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
za: 9
Pavelka, Bílek, JUDr. Rišková, Valachovič, Fekete, Bc. Vávra, Ing. Rosa, Gutta, Antálková
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019 - F
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Kúty a Základnou školou
Andreja Radlinského v Kútoch, predmetom ktorej bude prenájom pozemkov pod tenisovým ihriskom
na školskom dvore. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dojednaním podrobností
nájomného vzťahu podľa podmienok určených pre poskytnutie dotácie na rekonštrukciu tenisového
ihriska.

DISKUSIA
- p. Bílek pripomenul, že obec mala v minulosti záujem kúpiť menší traktor na kosenie, kosenie by sa
tak nemuselo zabezpečovať prostredníctvom externej firmy a bolo by to asi efektívnejšie. V zime by
bolo možné traktor použiť na zimnú údržbu chodníkov. Tiež uviedol, že taký menší traktor sa dá
obstarať za cca 10.000,- EUR, takže návratnosť investície by bola veľmi rýchla.
- starosta odpovedal, že práve kvôli nerovnostiam a kanálom na Bratislavskej ulici bolo potrebné ručné

kosenie, napr. Školská ulica sa dá väčším mechanizmom pokosiť za pol dňa a obec takúto možnosť
využíva
- p. Bílek sa zaujímal, ako obec upraví výsadbu na kruhovom objazde a konštatoval, že súčasný stav je
katastrofálny
- starosta informoval, že so záhradným architektom je dohodnutý, že bude navrhnutá taká výsadba,
ktorá je nenáročná na závlahu a na údržbu, avšak aby sa nové rastliny ujali, bude sa výsadba realizovať
až na jeseň
- p. Valachovič dal podnet na osadenie dopravného zrkadla pri výjazde z futbalového štadióna, kvôli
zlej viditeľnosti tam dochádza ku kolíziám
- p. Pavelka navrhol, aby oebc na Športovej ulici osadila dopravnú značku, ktorá by označovala
priechod pre chodcov pri križovatke s Bratislavskou ulicou; na vozovke sú síce vyznačené pásy, ale
značka chýba
- starosta s oboma návrhmi súhlasil

ZÁVER
Po schválení všetkých navrhnutých uznesení a vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

zapisovateľka:
JUDr. Katarína Filová

starosta obce:
Ing. Branislav Vávra

overovatelia zápisnice:
Bc. Pavel Vávra

Ing. Jakub Rosa

