Zápis
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kriváni,
konaného dňa 07. júla 2022 v zasadačke Obecného úradu v Kriváni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
Začiatok: 17.30 hod.
K bodu 1.: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kriváni otvoril starosta obce, p. Imrich Paľko.
Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov. Ospravedlnil sa poslanec Jozef Hliva (PN), Ing.
Rudolf Káčer, PhDr. Tomáš Dom.
K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice na dnešné zasadnutie obecného
zastupiteľstva:
a) zapisovateľka: Ing. Alena Ďuricová
b) overovatelia zápisnice: Mário Chlebničan, Doc. Ing. Jozef Gáborík
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Chlebničan, Ing. Peter Gonda
Návrh bol pomerom hlasov 6-0-0 prijatý.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov:
6
- za:
6
(Miroslav Chlebničan, Mgr. Jana Drugdová, Mário Chlebničan, Ing. Alena Ďuricová,
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

Starosta obce prečítal prítomným návrh programu na dnešné rokovanie obecného
zastupiteľstva. Nakoľko na zasadnutie OZ prišli aj manželia Dospělovci ohľadne zámeru zriadiť
veterinárnu ambulanciu v priestoroch rodinného domu č. 727, starosta navrhol zmenu programu
rokovania – tento bod zaradiť do programu ako 4. Ostatné body programu posunúť.
Návrh programu aj s navrhnutou zmenou bol pomerom hlasov 6-0-0 schválený.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov:
6
- za:
6
(Miroslav Chlebničan, Mgr. Jana Drugdová, Mário Chlebničan, Ing. Alena Ďuricová,
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 3.: Kontrola plnenia úloh
Starosta obce skonštatoval, že :
-

Uznesenie č. 17/5 – predĺženie vodovodu do Krnáčov
-

Predĺženie vodovodu do Krnáčov je zrealizované. Je už na jednotlivých
domácnostiach, aby si urobili vodovodné prípojky.
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-

Uznesenie č. 17/11-1 – Dodatok č. 1112/2020/1 k Zmluve o nájme č. 1112/2020 zo dňa
01.01.2021

- Dodatok č. 1112/2020/1 k Zmluve o nájme č. 1112/2020 zo dňa 01. 01. 2021 o nájme
poľnohospodárskych pozemkov (prenajímateľ: Obec Kriváň; nájomca: Roľnícke
družstvo Kriváň) bol podpísaný
..........
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni kontrolu plnenia úloh vzalo na vedomie.
K bodu 4.: Zriadenie veterinárnej ambulancie v obci
Starosta obce prítomných poslancov informoval o zámere MVDr. Dospělovej zriadiť
v jej rodinnom dome súp. č. 727 veterinárnu ambulanciu. On ako starosta si stanovil podmienku
vybudovania parkovacích miest, aby neboli obmedzovaní ostatní obyvatelia tejto lokality
a taktiež dodržiavanie čistoty verejného priestranstva, aby nebolo znečisťované zvieracími
exkrementami. V opačnom prípade činnosť veterinárnej ambulancie obec zastaví. Treba si
uvedomiť, že veterinárna ambulancia sa plánuje zriadiť v obytnej zóne, kde je pravdepodobnosť
sťažností obyvateľov tejto lokality. Následne odovzdal slovo manželom Dospělovím.
MVDr. Dospělová uviedla, že už sú 3 parkovacie miesta na ich pozemku – pred garážou,
ďalšie sa pripravujú. Čo sa týka znečistenia verejného priestranstva, upozornila na fakt, že toto
existuje už aj teraz, hoci ambulancia ešte nie je.
Poslanec Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. sa zaujímal, či bude parkovanie uzatvorené alebo
otvorené. MVDr. Dospělová uviedla, že otvorené bude počas prevádzky ambulancie.
Poslanec Ing. Peter Gonda sa opýtal, či nie sú k zriadeniu veterinárnej ambulancie
potrebné súhlasy susedov. Starosta povedal, že obec bude vyžadovať všetky náležitosti v zmysle
platných právnych predpisov. MVDr. Dospělová uviedla, že susedia jej dali ústny súhlas.
Poslanec Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. jej odporučil, aby súhlasy susedov mala písomné.
MVDr. Dospělová povedala, že od obce potrebuje zmenu účelu užívania stavby, aby
mohla ďalej v zriadení veterinárnej ambulancie pokračovať. Starosta obce na to poznamenal, že
keď bude parkovanie, nie je problém.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni vzalo na vedomie informáciu o zriadení veterinárnej
ambulancie v obci Kriváň v rodinnom dome súp. č. 727
K bodu 5.: Informácia starostu obce
Starosta obce sa vo svojej informácii ešte raz vrátil k realizácii predĺženia vodovodu do
Krnáčov. Zhodnotil celkovú realizáciu tejto akcie.
Ďalej prítomných poslancov informoval o vybudovaní dažďovej záhrady v areáli
základnej školy. Projekt ZŠ Kriváň bol jedným z desiatich úspešných projektov
z 86 prihlásených v programe Klíma nás spája 3, ktorý vyhlásila spoločnosť ŽIVICA a Dedoles.
Škola získala, po vypracovaní projektu v auguste 2021, finančnú pomoc na realizáciu dažďovej
záhrady, kompostovacieho sila a mini ovocného sadu v priestoroch ZŠ - pri budove I. stupňa.
Starosta obce vyslovil vedeniu ZŠ Kriváň poďakovanie za realizáciu tohto projektu.
Pozornosť ďalej zameral na výstavbu ďalšieho bytového domu. Jedná sa o komerčné
byty, ktoré bude do osobného vlastníctva predávať investor – firmy L&Z Čech, s. r. o. Zvolen.
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Obec nemá dosah na tieto byty. Prínosom však bude, že v obci pribudne ďalších 18 bytov a tým
pádom sa zvýši aj počet obyvateľov.
Starosta obce sa obrátil na poslancov, aby uvažovali nad tým, ako naložiť s využitím
obecných pozemkov v tejto lokalite. Je tu priestor na výstavbu 2 bytových domov a 5 rodinných
domov. Podľa názoru starostu, by bolo vhodné budúci rok dať vypracovať projekt na
vybudovanie inžinierskych sietí. Náklady na tento projekt zapracovať do budúcoročného
rozpočtu. K návrhu starostu obce sa predbežne priklonili aj poslanci.
Nakoľko obec zakúpila asfaltovú zmes, požiadal poslancov, aby na obec nahlásili
aktuálne výtlky na komunikáciách, ktoré následne obec opraví.
V súvislosti s miestnymi komunikáciami sa zameral na prebiehajúcu rekonštrukciu
miestnej komunikácie od futbalového štadióna po zubnú ambulanciu MUDr. Majera. Prebehlo
verejné obstarávanie a rekonštrukcia v súčasnej dobe prebieha. Starosta však vyslovil sklamanie
z prístupu jednotlivých obyvateľov v tejto lokalite. Napriek niekoľkým upozorneniam, aby si
vybudovali pevné oporné múriky, doposiaľ to niektorí ignorujú. Ohrozujú tým samotné
vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby. Nehovoriac o tom, že až teraz, keď už započali
rekonštrukčné práce, niektorí obyvatelia realizujú vodovodné prípojky. On sám je sklamaný
z ľahostajného prístupu občanov k práci a snahe obce, ktorá vyjde navnivoč.
Poslanec Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. požiadal starostu, pokiaľ bude k dispozícii
asfaltová drva, o vyrovnanie komunikácie u Krnáčov (pri bývalom stavadle). Starosta mu to
prisľúbil. Informoval tiež o tom, že odpad z ciest (frézovance) sa ďalej spracovávajú – drvia,
a zatiaľ sa uskladňujú pri Duvoxe.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni informáciu starostu obce vzalo na vedomie.
K bodu 6.: Výročná správa obce za rok 2021
Na minulom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bol schválený záverečný účet obce
Kriváň za rok 2021. Následne bola vypracovaná výročná správa obce za rok 2021. Výročná
správa obce za rok 2021 je zverejnená na webovej stránke obce a vložená do RIS SAM-u.
Taktiež bola doručená e-mailovou poštou každému poslancovi. S výročnou správou obce za rok
2021 prítomných oboznámila Mgr. Zuzana Dančová:
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni výročnú správu obce za rok 2021 vzalo na vedomie.
K bodu 7.: VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kriváň

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na
webovej stránke obce. Taktiež bol doručený e-mailovou poštou každému poslancovi a je
prílohou tohto zápisu. Návrh VZN o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kriváň bol spracovaný na základe návrhu na
úpravu výšky poplatkov od 01. 09. 2022 zo ZŠ Kriváň a MŠ Kriváň. K zverejnenému návrhu
VZN neboli doručené žiadne pripomienky.
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Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie otázky k predloženému návrhu VZN
starosta požiadal o hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kriváň
Hlasovanie: počet prítomných poslancov:
6
- za:
6
(Miroslav Chlebničan, Mgr. Jana Drugdová, Mário Chlebničan, Ing. Alena Ďuricová,
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 8.: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kriváň
Nakoľko sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra, je potrebné vyhlásiť voľby
hlavného kontrolóra obce Kriváň. Starosta obce navrhuje, aby sa voľby hlavného kontrolóra
konali na nasledujúcom zasadnutí OZ 22. 09. 2022. Spôsob vyhlásenia voľby hlavného
kontrolóra obce Kriváň je v prílohe tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni:
vyhlasuje
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov 22. 09. 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kriváň.
určuje
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:


ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie predpoklady:


min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva



občianska a morálna bezúhonnosť,



znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce
vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom
zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce



užívateľské ovládanie počítača

Náležitosti prihlášky:


osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný
údaj),



písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
4



overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov,
profesijný životopis,




čestné prehlásenie o odbornej praxi,



čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu a obci,



čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,



poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 zákona 330/2007
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

poveruje
1. na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
komisiu v zložení
a. Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. – poslanec Obecného zastupiteľstva v Kriváni
(náhradník Mgr. Jana Drugdová)
b. Anna Malatincová – zamestnankyňu obce Kriváň
c. Imrich Paľko – starostu obce Kriváň
Hlasovanie: počet prítomných poslancov:
6
- za:
6
(Miroslav Chlebničan, Mgr. Jana Drugdová, Mário Chlebničan, Ing. Alena Ďuricová,
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 9.: Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce pre Voľby
do orgánov samosprávy obcí v r. 2022
V októbri 2022 (29. 10. 2022) sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa budú prvýkrát konať spoločne s Voľbami do orgánov samosprávnych krajov. V zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. je potrebné určiť počet členov obecného
zastupiteľstva v Kriváni v nadchádzajúcom volebnom období ako aj úväzok starostu obce.
Prítomní poslanci sa rozhodli ponechať počet poslancov aj úväzok starostu nezmenený aj
pre nové volebné obdobie a pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni:
určuje:
1. v súlade § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Kriváň 9, zvolených vo 2 volebných obvodoch
- volebný obvod č. 1 (Pod traťou)
počet poslancov: 5
- volebný obvod č. 2 (Nad traťou)
počet poslancov: 4

5

2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Kriváň takto: plný úväzok
Hlasovanie: počet prítomných poslancov:
6
- za:
6
(Miroslav Chlebničan, Mgr. Jana Drugdová, Mário Chlebničan, Ing. Alena Ďuricová,
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 10.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce prečítal prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti je v prílohe zápisu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2022.
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kriváni sa ospravedlnila a zasadnutie o 18.45
hod. opustila poslankyňa Mgr. Jana Drugdová
K bodu 11.: Rôzne
1. Úprava sadzieb za práce mechanizmami OcÚ (UNC, PEUGEOT)
Z dôvodu enormného nárastu cien pohonných hmôt sa starosta obce obrátil na prítomných
poslancov s požiadavkou úpravy sadzieb za práce UNC a prepravu PEUGEOTOM.
Navrhol úpravu s účinnosťou od 01. 08. 2022
- 25,00 €/Mth – za práce UNC
- 1,50 €/km
– za prepravu motorovým vozidlom PEUGEOT
Nakoľko neboli ďalšie návrhy, starosta obce požiadal o hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni
1. Schvaľuje
S účinnosťou od 01. 08. 2022 úpravu sadzieb za práce mechanizmami OcÚ nasledovne:
- za práce UNC
25,00 €/Mth
- za prepravu PEUGEOTOM 1,50 €/km
Hlasovanie: počet prítomných poslancov: 5
- za:
5
(Miroslav Chlebničan, Mário Chlebničan, Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc.,
Ing. Alena Ďuricová, Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0
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2. Dar obci – pozemok od manželov Grossmanovcov, bytom Kriváň 723
Starosta obce uviedol, že sa jedná o pozemok C-KN parc. č. 1776/11 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 64 m2.
Starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie za prijatie daru.
Obecné zastupiteľstvo v Kriváni
A. p r i j í m a
1. dar od p. Stanislava Grossmana a jeho manželky Evy Grossmanovej rod. Hanuskovej,
obidvaja bytom: Kriváň č. 723, ktorí obci darovali pozemok a to
- pozemok C-KN parc. č. 1776/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2.
Parcela je vytvorená odčlenením od parcely E-KN parc.č. 1-20893/1 zapísanej na
liste vlastníctva č. 3198 v katastrálnom území Kriváň, pod BLV 1 na darujúcich v
BSM v 1/1 v celosti, na základe geometrického plánu č. 34324216-73/2022.
3. Elektronická úradná tabuľa
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že správcom webovej stránky
obce je firma Galileo. Z uvedeného dôvodu sa na nich obrátil aj s požiadavkou
o vypracovanie cenovej ponuky na elektronickú úradnú tabuľu. O cenovej ponuke aj
poslancov informoval.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
zriadenie elektronickej úradnej tabule obce.

vedomie

informáciu

o ponuke

na

4. Audit za rok 2021
Starosta informoval o obdržaní audítorskej správy za rok 2021. V tejto súvislosti
vyjadril verejnú pochvalu hospodárke obce Mgr. Zuzane Dančovej za kvalitné
spracovanie podkladov k auditu, ktorý bol vykonaný 27. júna 2022.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie audítorskú správu za rok 2021
K bodu 12.: Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.
Hospodárka obce Mgr. Zuzana Dančová sa ešte raz vrátila k akcii predĺženia vodovodu do
Krnáčov, aby poslancov informovala o ekonomickej stránke. Podľa jej vyjadrenia náklady obce
boli vo výške 4.594,43 €. Jednotlivé domácnosti (osem rodinných domov) obci hradili sumu
132,96 €/RD.
Poslankyňa Alena Ďuricová upozornila na problém vynášania skál z parkoviska firmy
INTERCABLE na komunikáciu. Požiadala starostu obce o intervenciu vo firme, aby bola
komunikácia čistená.
Starosta obce ešte informoval o zámere zakúpenia dopravného značenia pri firme
INTERCABLE. Bude rokovať aj s firmou INTERCABLE o zakúpení dopravného značenia.
Starosta tiež informoval o požiadavke poslankyne Ing. Alene Ďuricovej o obhliadke
reštaurácie. Pán Imrich Ostrihoň bol pripravený na to, aby sa prehliadka uskutočnila 23. 06. 2022
alebo 30. 06. 2022. Dnes však už to nie je možné, nakoľko zabezpečuje catering na FSP v Detve
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a je pracovne zaneprázdnený. Podľa slov starostu obce p. Ostrihoň ubezpečuje, že všetky
zajednané akcie do konca roka 2022 budú uskutočnené.
Diskusia bola ukončená.
K bodu 13. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie – poslanec Miroslav Chlebničan
a tvorí prílohu zápisnice. Poslanci uznesenie schválili.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov: 5
- za:
5
(Miroslav Chlebničan, Mário Chlebničan, Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc.,
Ing. Alena Ďuricová, Ing. Peter Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 13. Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým príjemné prežitie
leta a pevné zdravie. 18. zasadnutie OZ v Kriváni ukončil.

Zapísala: Ing. Alena Ďuricová
V Kriváni, 07. júla 2022
Ukončenie: 20.00 hod.

Imrich P a ľ k o
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výročná správa obce za rok 2021
Príloha č. 2 – Návrh VZN č. 1/2022
Príloha č. 3 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Príloha č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Príloha č. 5 – Dar obci – pozemok parc. č. C-KN 1776/11

Overovatelia zápisnice:
Mário Chlebničan
Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc.
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