Obec Daletice

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Daletice
zo dňa 03. marca 2018
o 18.00 hod v zasadačke OcÚ Daletice.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1

Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie, odsúhlasenie programu
Overovatelia zápisnice
Koordinátor a dobrovoľnícka činnosť
Informácie o prebiehajúcom príprave projektu ,,Zatrúbenie
Daletického potoka
5. Oboznámenie s ostatnými žiadosťami o dotácie
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č. 1:
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce Jana
Kočanová.
K bodu č. 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bekeč Martin a p. Pacovský Slavomír.
Zástupkyňa starostu obce navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program bol
schválený bez pripomienok.
K bodu č. 3:
Zástupkyňa starostu obce požiadala obecné zastupiteľstvo aby rozhodlo a tiež
stanovilo či bude tento rok obec požadovať koordinátora a tiež občanov zo susednej obce na
dobrovoľnícku činnosť. Podmienky na koordinátora sú vždy rovnaké čiže musí byť na úrade
práce najmenej 3 mesiace a poberať dávku v hmotnej núdzi alebo byť invalidným
dôchodcom. Z finančnej stránky by to bolo rovnaké ako minulý rok čiže 80% zo mzdy
koordinátora hradí Úrad práce a zvyšných 20% hradí obec. Minulého roku bol koordinátorom
p. Javorský, ale toho roku nespĺňa podmienky keďže na tento paragraf môže byť zamestnaný
len každé dva roky. Zástupkyňa starostu obce požiadala poslancov aby rozhodli či budeme
žiadať o koordinátora a taktiež určili osobu, ktorá bude túto činnosť vykonávať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 4:
Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov, z novými informáciami ohľadom
zásypu resp. Zatrúbenia Daletického potoka. Infromovala, že od poslednej schôdze boli
odoslané žiadosti na všetky inštitúcie ktoré majú v obci siete aby sa vyjadrili k projektu a či
majú nejaké námietky. Všetky tieto vyjadrenia sú potrebné k územnému rozhodnutiu aj
k stavebnému konaniu. Zatiaľ prišli vyjadrenia z SPP, ktoré nemá žiadne námietky. Len si
vyžaduje aby sme si dali zamerať plyn, ktorý vedie pri dolnom mostíku do 100 metrov je to
zadarmo. Toto vyjadrenie stálo obec 120 euro, keďže je to ich cena za vyjadrenie k stavbe ku

ktorej nieje prípojka. Ďalej prišla odpoveď od Povodia Bodrogu a Hornádu, ktorý tiež nemajú
námietky k pripravovanej stavbe. Ďalej našu žiadosť o nájom vodného toku preposlali do
Banskej Štiavnice, odkiaľ nám pošlú odpoveď na našu žiadosť o prenájom vodného toku.
Taktiež prišlo vyjadrenie z Obvodného úradu oddelenie Životné prostredie, kde sa k jednej
žiadosti vyjadrili že pre náš projekt nieje potrebná EIA. K ďalšej žiadosti sa taktiež vyjadrili
kladne ale majú tam podmienky a to sú: že musíme urobiť dodatočné stavebné povolenie
k jestvujúcemu zatrúbeniu a taktiež kolaudačné rozhodnutie. Ďalej požadujú zistenie, kto je
vlastníkom a zároveň správcom už jestvujúcich kanálov. Zatiaľ je to v štádiu riešenia
v priebehu budúceho týždňa by sa malo konať stretnutie z p.Giráškom z Obvodného úradu
a tiež miestna obhliadka, kde sa rozhodne či naozaj musíme robiť dodatočné stavebné
konanie, keďže tieto zatrúbenia sa robili ešte pred 70 rokmi. Ak áno je potrebný projekt už
k jestvujúcemu zatrúbeniu a ostatné povolenia, čo bude pre obec finančne zaťažujúce ale nie
nemožné.
K bodu č. 5:
Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov, že starosta obce v priebehu
posledných dní žiadal o ďalšie dotácie a to dotácie z Ministerstva financií SR a tiež od
predsedu vlády. Na Ministerstvo financií bola odoslaná žiadosť o dotáciu dňa 19.02.2018 a to
na Zriadenia a vybavenie kuchynky v kultúrnom dome. Výška dotácie ktorú obec žiadala je
4 500 eur. Ďalej bola odoslaná žiadosť predsedovi vlády SR, kde žiadame o dotáciu s jeho
finančnej rezervy a to na obnovu strechy (čiže vymaľovanie, osadenie nových okapov
a zvodov), na obecnom úrade a kultúrnom dome. Tu bola požadovaná suma aspoň 3000 eur.
Táto žiadosť o dotáciu bola odoslaná 20.02.2018. O všetkých novinkách ohľadom týchto
žiadostí a odpovedí na ne bude starosta informovať len čo sa niečo dozvie.
Taktiež informovala poslancov, že projekt na kúrenie v kultúrnom dome a obecnom úrade už
bol zadaný projektantovi. Čaká sa momentálne na osobnú obhliadku a zakreslenie všetkých
potrebných prívodov, výpočet vyhrievacích telies atď. a potom bude možné vypracovanie
projektu.
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo na svojom obecnom zasadnutí diskutovalo o momentálnej
situácii v projekte Zatrúbenia Daletického potoka. Ďalej diskutovalo o žiadosti ohľadom
koordinátora a tiež o možno adeptovi na túto pozíciu.
K bodu č.10:
Zástupkyňa starostu obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie
ukončila.
Overovatelia zápisnice:
Bekeč Martin
Pacovský Slavomír

......................................
.....................................

................................................................
Zástupkyňa starostu obce
Jana Kočanová

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Daletice
zo dňa 03. 03. 2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Kooridnátor na obecné služby
1. Koordinátor
Uznesenie 3.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Daleticiach
A: schvaľuje
Koordinátora na obecné služby po dobu 6 mesiacov
B: určuje
Za koordinátora menších obecných služieb p. Kamencovú Jarmilu.

Overovatelia
Bekeč Martin
Pacovský Slavomír
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.....................................

