Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ilija ,
konaného dňa 25.4. 2014 o 19,00 hod. na obecnom úrade v Iliji.

č. 1/2014
Počet poslancov OZ:
Prítomní poslanci :
Ospravedlnený:
Neospravedlnený:
Overovatelia zápisnice:
Zapisovateľ:
Hlavný kontrolór obce:

5
4
1 : Marian Lupták (PN)
0
Vratislav Cengel
Peter Michálek
Milan Jokel
RNDr. Pavel Bačík

PROGRAM:

1. Zahájenie zasadania.
2. Schválenie programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Majetkové priznanie a plat starostu na rok 2014.
5. Podujatia,údržba a opravy v obci.
6. Bezpečnostný projekt, POH, PHSR, Kataster portál obce.
7. Úprava úveru obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver
K bodu č. 1: Zahájenie zasadania
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce ,privítal prítomných a konštatoval,že
zasadanie je uznášania schopné.Pristúpil k ďalšiemu bodu programu.
K bodu č. 2 : Schválenie programu
.S predloženým programom rokovania s ú h l a s i l i všetci prítomní bez pripomienok
a schválili ho hlasovaním.
Uznesenie č.1- 12/2013:
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e predložený program bez pripomienok.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č. 3: Kontrola plnenia uznesení.
Informáciu predniesol starosta obce s nasledovným výsledkom:
a.)Vyhodnotenie Uznesenia č. 9 -12/2013:
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Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e VZN č.3 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi,drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Ilija
a Dohodu o domácom kompostovaní.
Dohodu o kompostovaní podpísala už nadpolovičná väčšina občanov a splnila naše
očakávania.
b.)Vyhodnotenie Uznesenia č. 10-12/2013
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e do funkcie“prísediaci na súde“v okrese Žiar nad
Hronom občianku Martu Olajcovú , narodenú dňa 3.5.1950, bytm Ilijač.170.
Súdom bola schválená za prísediacu.
Olstatné uznesenia boli splnené v celom rozsahu a nie je ich potrebné vyhodnocovať.
Uznesenie č.2 - 12/2013:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č.4 Majetkové priznanie a plat starostu na rok 2014.

a.) Majetkové priznanie:
Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.a daňové priznanie
za r. 2013 :
Starosta obce konštatoval,že jeho majetkové pomery sa v roku 2013 v porovnaní s rokom
2012 nezmenili,nededil, nekúpil,nepredal žiadnu nehnuteľnosť ,auto či inú cennosť. Všetky
svoje príjmy uviedol v daňovom priznaní za rok 2013,ktoré spolu s oznámením odovzdal na
zasadaní predsedovi komisie obce na ochranu verejného záujmu p.Cengelovi.
b.)Opätovné prerokovanie platu starostu na základe §4,odst.4,Zákona č.253/1994
v znení neskorších predpisov:
.V zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov,sa každoročne nanovo
prepočítava a schvaluje plat starostov ,ktorého výška sa odvíja od priemernej mzdy v NH za
rok 2013 , ktorú zverejňuje ŠU SR.Doterajší plat starostu bol 1297 € v hrubom.Poslanci sa
vyjadrili k informácii v tom zmysle,že navrhujú ponechať starostovi plat v pôvodnej
výške,ako v roku 2013.
Uznesenie č. 3 - 1/2014:
a./Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce
o oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomeroch za rok 2013
a o odovzdaní podkladov komisii na ochranu verejného záujmu , bez pripomienok.
b./ Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e plat starostu obce na rok 2014 v doterajšej
výške 1.297 € - hrubá mzda.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č.5: Podujatia,údržba a opravy v obci.
Podujatia v 2.Q.2014:
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1./ Stavanie mája – dovoz v nedeľu ,stavanie cca streda 30.4.2014 o 15,00 hod .
2./ Majáles na futbalovom ihrisku s vatrou a programom ku dňu matiek. Postavíme stan.
- Drevo na vatru doviezť z Dl.zemí(Lulčo, V3S-Vraťo(5-7.5.poobede)+postaviť vatru 9.5.
- Hudba – ORION z Hodruše, Skákací hrad – elektrika,ludia, Kone-Verešík,
- Súťaže pre deti – Maťa J + Zuzka –dohodne starosta. Program ku dňu matiek- Deti MŠ.
- Občerstvenie – Pohostinstvo M.L.-Gabika, Guláš –OcU.,Lavice a stoly-pož. zo Š.Baníprevoz . Plagát pripraví starosta.Kladenie vencov.
Údržba a opravy v obci-čo by sme chceli spraviť :
Sedenie pod Trnákom, HON, lavica spod F.Gajdoša, Tabuľa –OOCR, sedenie z klátikov
a ohnisko zo skál-uvidíme po zrovnaní povrchu.
- Lavičky spraviť a dať – R.Mihalčík, Papaj, OcU pod starou tabuľou,cintor.pri vode
a DS,pod F.Gajdošom. Stôl z pomnika na fut.ihr-rep.parkovisko a miesto neho len
lavička. drevo je, jaklovina + náter – cca 220 € PV3S –má čísla – kúpiť baterky- Cca
240 € Skusime predať skriň ové V3S, elektrocentrálu, (aj UAZ?) Peniaze na úver,alebo
opravy a viac splatiť z úveru-verejná súťaž-nie je nutné sa ponáhľať.
- Orgován, buxusy,resp. okr.kríky na parkovisko vysadiť... cca 150 €
- Zimné klzisko: Valcovanie povrchu_Gregáň- cena -cca 300 €-musí byť sucho), Oprava
a natretie mantinelov – Slovlak-lazúra 250 € , Kúpenie volejbalových stlpikov
s púzdrami + navrtanie dier cca 400 €, postupne siete po obvode,najprv smer od
Remeňa-10x10 cm(bude potrebná brigáda-kupiť stlpiky ,zabetonovať...alebo pletivoešte dohodneme podľa fin.možností.Možno kombinovať-.za branky daťpletivo cca 2 m
nad mant. Po bokoch 10x10 siete.Je to drahé-uvidíme po nainštalovaní stlpikov na
volejbal/nohejbal.Oprava cesty v zákrute pri Gabike-beton , od Iza po grant... najskorej
v lete...drahé-ak dovolia financie,aspoň provizorne.
- Oprava septiku za KD ,aby tam nestekala dažďová a povrchová voda (náklad –uvidíme
po odkrytí vechu septika,prípadne rúr.)
- Rúra cez cestu pri Vančovi – Čamaj ? VR team?-dohodneme operatívne- šachta +
rúra...cca 300 €.
- Osvetlenie-2 stlpy+ svetlá – pri chalupoe Hamuliakovcov , pri Vančovi...ano,ak nám
vydajú peniaze.Podmienka zohnať drevené stlpy - keď budú meniť elektrikári v obci za
betonové- náklad - cca 250 €.
- Predseda ZO SZOPK Sitno Jonis Štefan-požiadal obce ležiace okolo Sitna
o finančnú výpomoc na zakúpenie materiálu (piesok,cement,vápno) na sanáciu
hradu na Sitne,práca bude bezplatná,zabezpečia oni. Podrobnosti na porade
tarostov v máji.Navrhujem podporiť,je to v našom katastri,cca do výšky 100-150 €.
- Elektrárne – výmena drevených stlpov el.vedenia :dol.koniec,Putište,vršok,malo by
byť realizované do jesene.
- Vodohodpod.podnik – čiastočná oprava dna a kamenných bokov v zregulovanej
časti potoka v dedine – malo by byť realizované do jesene,časť až na rok,podľa
možností .
Dal som žiadosti o dotácie:
- MŠVVaŠ SR - Interaktívna tabuľa do MŠ – bez spoluúčasti,schválené, dostanú
interak.tab.+PC+far.tlačiareň, hodnota 2 900 € , v priebehu cca 3 mesiacov
- BBSK – 800 € na dotlač brožúrky o Iliji + Memoriál DŠ – ešte v schvalovaní,
- MF SR : MŠ – výmena okien a dverí, 6 783 € + spoluúčasť 680 € – ešte v schvalovaní.
- MF SR: KD + zasad.OcU – nákup nových stolov a stoličiek –4 000 € + 400 €
spoluúčasť – ešte v schvalovaní.
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-

OOCR – RBŠ – informačná tabuľa na tur.oddych.miesto Trnák – cca 450 € predbežne
schválené.
- Perspektívne by som chcel (podľa finančných možností a reálnosti šance pokrytia
očakávaných nákladov a podmienok) využiť v ďalšom období aspoň niektoré
z prípadných výziev na :
- Výmena dverí a okien na kult. Dome,
- Dobudovanie zimného klziska (povrch-umelá tráva,ochranné siete,okolie,osvetlenie)
- Zóna oddychu-futbalové ihrisko (elektrika,posedenie,altánky,prír.javisko,úprava
povrchu futb.ihriska-sklad.
- vybudovanie malej vodnej nádrže.jazierka na Močarinke-pri bytovke-využitie prepadu
vody z vodojemu,ktorá tečie cca 7-8 mesiacov v roku takmer nepretržite-prírodné
kúpalisko,ryby,požiarna voda...Sme asi jediná obec v okrese BŠ bez vodnej plochy.
- Oprava strechy prípadne celej budovy Kolping za MŠ.
- Reálne a zmysluplné využitie podkrovia na KD a skladu pri obchode.
- Určite pekné by bolo aj osvetlenie dominanty obce-kostola –aspoň z dvoch strán od
dediny, napojené na verejné osvetlenie.
- Čo by sme potrebovali,ale nemáme na to financie,ani možnosť čerpať úver,kým
starý nesplatíme,je:
- Potrebovali by sme opravu ciest v obci-to je však veľmi nákladné a teraz by sme nemali
peniaze ani na projekt,ani na spoluúčasť-výzvy zatial neboli a či budú-to je v rokovaní
vlády s UE-program Líder-IROP .Rovnako kanalizácia (rozpočet na obec je cca 1 mil.
300 tis. € ,len spoluúčasť 5% by bola 65 000 € , náklad na 1 obyvateľa je cca 4 000 €, to
sa mi zdá neefektívne – hľadáme v spolupráci s OU ŽP perspektívne inú formu –
individuálne,resp. skupinové ČOV-prisľúbené je stretnutie s pracovníkmi Min.ŽP SR.
- V rozpočte na všetky spomínané projekty a opravy musíme však rátať s pokrytím
nákladov na spoluúčasť v prípade schválenia a náklady na vypracovanie
projektovej dokumentácie-to je hlavné krytérium pri zvažovaní,do čoho pôjdeme
!!!
Uznesenie č. 4 - 1/2014:
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e plán podujatí,údržby ,opráv a žiadosti o dotácie
v obci a sanáciu hradu , v rozsahu podľa prednesenej informácie.Podávanie žiadostí realizovať
v rámci reálnych finančných možností obce.

Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č.6: Bezpečnostný projekt, POH, PHSR, Kataster portál obce,audit.
Starosta informoval poslancov ,že na základe príslušných zákonov a ich noviel,sme povinní
aktualizovať niektoré dokumenty obce,jedná sa o:
1.Bezpečnostný projekt – ochrana osobných údajov. Zabezpečujeme dodávateľsky ,na
základe prieskumu trhu a najlepšej ponuky – Mgr.Miloš Gerši-právnik: hodnota 150 € + 20
€.Zmluva je podpísaná.
2. POH-program odpadového hospodárstva – dodávateľsky – Odpadový hospodár,s.r.o. 150
€,zmluva pravdepodobne bude podpísaná,ak to nebudú zabezpečovať výhodnejšie obce
spoločne-je to v jednaní.
3. PHSR-program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – dohoda s MAS,že vypracujeme
spoločne,všetky obce - odhad nákladov predbežne cca 100-150 €. V jednaní.S tým súvisí
dotazník pre obyvateľov,čo by v obci obyvatelia chceli a čo im chýba,na základe neho
musíme vypracovať aj plán rozvoja obce 2015 – 2023,zahrnuť do PHSR a to bude súčasť
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integrovaného rozvoja územia na plánovacie obdobie 2015-2020 a je to nutné pre poskytnutie
finančných zdrojov z EU v ďalších rokoch ,ako aj pre smerovanie rozvoja územného
plánovania v ďalšom období.Na základe toho budú smerované aj výzvy na dotácie v rámci
integrovaného rozvoja územia okresu a MAS.
4. Kataster portál obce – f. Geosan – 360 € ,možnosť časom objednať ďalšie vrstvy.
5.Audit za r. 2013 – povinnosť každoročne realizovať , cena na základe priesk.trhu cca 500 €.
Uznesenie č. 5 - 1/2014:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e bez pripomienok informáciu
o zabezpečení Bezpečnostného projektu,POH,PHSR, kataster portálu obce,auditu,
v zmysle prednesených infomácií.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č.7: Úprava úveru obce.
Starosta informoval,že účinnosť nadobudol nový Zákon č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle tejto
novelizácie, podľa par 17 ods 7, celková suma dlhu samosprávy sa navyšuje o záväzky
z investičných dodávateľských úverov. Záväzok, vo výške 13 123,54 EUR, za rekonštrukciu
kultúrneho domu (nesplatený zostatok z fakturovaných prác naviac v celkovej výške 20 000
€)a na ktorý je podpísaná dohoda o splátkovom kalendári s f.SIMKOR), je nutné zahrnúť do
celkovej sumy dlhu.
Voľný limit obce, ktorý vychádza z úverového limitu 60 % pre rok 2014 je vo výške
62 135,00 tis. EUR ,mínus 13 123,54 (záväzok obce voči SIMKORu) je 49 000,00 EUR. Je
preto potrebné, v zmysle podmienok úverovej zmluvy, znížiť zmluvnú výšku Dexia komunál
univerzálneho úveru na sumu 49 000,00 EUR a zostávajúcu časť vyčerpaného úveru
preklopiť na Pomocný technický úver. Pomocný technický úver budeme splácať
v pravidelných mesačných splátkach, navrhujem 300,00 EUR, vždy k 25-temu dňu v mesiaci.
Ide o sumu 5 493,86 EUR.
Prehodnocovanie DK univerzálneho úveru sa robí raz ročne a na budúci rok, podľa
dosiahnutých výsledkov, sa môže v splácaní pokračovať, alebo sa PTÚ zruší a opäť sa zvýši
DK univerzálny úver.Táto operácia nemá vplyv na výšku úrokov a nemení sa tým ani
zadĺženosť obce,ide len o technickú zmenu,aby výkazy hospodárenia obce boli v súlade
s novelou zákona.
Uznesenie č. 6 - 1/2014:
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zníženie Dexia komunál univerzálneho
úveru na výšku 49 000 € ,zriadenie pomocného technického úveru vo výške 5 493,86 €
a jeho splácanie po najmenej 200 € mesačne a viac,podľa finančnej situácie obce.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
K bodu č.9: Rôzne :
Informácie starostu:
1 Financovanie účasti detí z obce v centrách voľného času
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Celkovo nám bolo v r. 2013 vyplatené v rámci podielových daní (DPFO) 1 889 € = 59,22 € /1
žiak /na 1 rok . Požiadavky v r. 2013 boli nahlásené z CVČ Banská Štiavnica v počte 15 osôb
x 82,08 € a z CVČ Š.Bane v počte 1 osoba x 59 € = spolu: 1 290,20 €. Príspevky vyplácame
mesačne na základe aktualizovaných zoznamov z CVČ.
Za prvý polrok 2014 (január-jun) máme nahlásených CVČ B.Štiavnica 6 detí x poplatok
27,36 € (za 1 dieťa na polrok)= 246,20 € spolu za 1-6/2014 (poplatok je zatial len orientačný
,môže sa zmeniť-OZ mesta ešte nerozhodlo!). Zo Štiavnických Baní máme nahlásených
.3...detí, poplatok tiež ešte nie je schválený.
Vzhľadom k tomu, že výška poplatkov sa každý polrok mení ,vzájomne si ju vopred
konzultujeme,je vyplácaná na základe až následne prodpísaných zmlúv a naše deti chceme
cez CVČ podporovať,navrhujem schválenie úhrad poplatkov univerzálne bez časového limitu
,bez uvádzania konkrétnych súm. Pokiaľ by došlo k nejakej zásadnej zmene alebo to budeme
chcieť zrušiť ,starosta to predloží na rokovanie OZ.
Uznesenie č.7 - 1/2014:
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e mesačné vyplácanie príspevku pre deti
s trvalým pobytom v obci Ilija do centier voľného času v Banskej Štiavnici
a v Štiavnických Baniach mesačne,vo výške 1 dvanástiny zo zmluvne dohodnutej sumy
na príslušný polrok.
Počet poslancov OZ:
5
Prítomných poslancov: 4 (ospravedlnený Marian Lupták-PN)
Hlasovali za :
4
Zdržal sa:
0
2./ Ďalšie zasadanie OZ navrhujem termín štvrtok 12.6. alebo piatok 13.6. čas zrejme len
okolo 19,00 hod. Dohodneme operatívne podľa možností týždňovkárov.
3./ Finančné zdravie obce : .Bohužial, napriek tomu, že už 3 roky okrem nutných opráv
a údržby prakticky len splácame a šetríme, stále sme na tom finančne nie dobre.
Je zriadený portál www.obce.ineko.sk –Hospodárenie miest a obcí .V poradí od najlepšej po
najhoršiu obec ,sme v roku 2012 obsadili z 2792 obcí 2742 miesto.Za nami je už len 50
obci,ktoré majú horšie ukazovatele. Naproti tomu napr. Obce B.Belá,
Podhorie,Dekýš,Vysoká,B.Studenec,Kozelník , sa pohybujú v prvej 150-ke .Táto situácia sa
ťahá od roku 2009,kedy si obec vzala univerzálny úver 54 000 €,ktorý nesplácala a naopak,
ku koncu roka 2010 ešte mala navyše ďalšie nezaplatené faktúry v hodnote 31 000 €, spolu
85 000 € .Zostatok univerzálneho úveru bol použitý na pokrytie spoluúčasti na projektoch
úprava verejných priestranstiev-cestak DS a ihriska. Od januára tohto roku sme začali splácať
aj istinu univerzálneho dlhu (teraz technického úveru)a hodnotu nezaplatených faktúr sme
znížili o polovicu. Vzhľadom k nutnosti naďalej splácať vysoké dlhy,máme naozaj dosť
obmedzené možnosti v obci aj niečo nové spraviť a do veľkých projektov
(cesty,kanalizácia,strecha KD...)sa nemáme šancu zapojiť,kým dlh neznížime aspoň na
polovicu.
4./ Hluk a vyčínanie mládeže v dedine - pomník + parkovisko a spodná krčma,občasné
výtržnosti,poškodzovanie plotu,rozbíjanie pohárov:
Upozorním prevádzkovateľov krčiem – platí zákaz nalievať podnapitým , mladistvým-aj keby
im to zaplatil plnoletý!Zverejnenie upozornenia v ppohostinstvách a na UT obce.V prípade
výtržností- vykázať,resp. volať štátnu políciu.Pri opakovaných výtržnostiach – oficiálny zákaz
vstupu do pohostinstiev !(rozhodnutie OcU+krčmár-preveriť právnu stránku).Pokiaľ sa to
nezlepší, a personál nebude rešpektovať-skrátenie prevádzkových hodín krčiem,informovať aj
rodičov.
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Podobne večerný randál ,popíjanie a hry na ploche pomníku,parkovisku a záhrade MŠ.Tam je
hlavne nedospelá mládež-upozorniť rodičov,požíva sa tam aj alkohol a hlasná hudba. Poslanci
navrhnuté opatrenia odsúhlasili,starosta požiadal aj poslancov,aby mládež na uvedené
problémy upozornili,prípadne aj primeraným spôsobom zakročili v prípade ich zistenia.
5./ Rôzne info: Do ladovne niekto neznámy dal 8 vriec s azbestom-nebezp.odpad-likvidácia je
podla VZN na náklady pôvodcu. ,12 ks pneumatiky s diskami-musia byť bez diskov –s
diskami nezoberú! Za vodárňou a na sklaádke dreva vyhodená autobatéria .Do kontajnera
nahádžu ludia aj separovaný odpad, konáre,rovnako sa stáva aj do komunálneho odpadu ...Do
skla hodili WC mysu,umývadlo,5 lt poháre aj so starou masťou,skládky konárov ,trávy a lístia
na obecných pozemkoch (futbal.ihrisko,popri a v potoku...) –Pritom miesta,kde takéto odpady
treba dávať sú jednoznačne vo VZN o odpadoch určené- všetko to robia len naši ludia,nikto
však nepovie,kto,aj keď vie! Vyvoláva to potom problémy s odvozom smetí ,zvýšenie
nákladov na odpadové hospodárstvo a určite aj zjavný neporiadok v obci. Toto je spôsobené
len lahostajnosťou niektorých ľudí !
Výrub stromov na obecných pozemkoch už schvaluje OU ŽP, nie obec.
Zo strany prítomných už ďalšie návrhy a požiadavky do bodu rôzne neboli.
K bodu č.11:Diskusia – Prebiehala priebežne k jednotlivým bodom,ďalšie námety už neboli.
K bodu č.12 :Schválenie uznesenia
Všetky uznesenia boli schvalované poslancami jednotlivo počas priebehu obecného
zastupiteľstva.
K bodu č.13 :Záver
V poslednom bode poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

Overovatrelia zápisnice:

Vratislav Cengel
Peter Michálek

Zapisovateľ:

Milan Jokel

Starosta obce:

Milan Jokel

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 29.4.2014
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Zverejnené na internete www.ilija.ocu.sk dňa 29.4.2014
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