Obecné zastupiteľstvo obce Zvončín
Z Á P I S N I C A č. 1/2021
Dátum, čas a miesto konania: 23. február o 17.30 hod, sála kultúrneho domu vo Zvončíne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zvončín otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína
Dudášová, ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutia OZ sa zúčastnili 4 poslanci,
z celkového počtu 7 poslancov, OZ je uznášania schopné. Poslanci: p. Strakošová, p. Vitteková a p.
Krajčovič sa ospravedlnili. Návrh programu riadneho zasadnutia OZ obce Zvončín bol zverejnený na web
sídle obce, ako i na pozvánke, ktorý každí poslanec obdržal mailom. Starostka obce požiadala poslancov
o pripomienky k navrhovanému programu rokovania. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne
pripomienky a následne dala o programe hlasovať, tak ako bol navrhnutý na pozvánke.
Schvaľovanie návrhu programu – uznesenie č. 1/2021
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
6. Správa hlavného kontrolóra obce Zvončín za rok 2020
7. Schvaľovanie zápisu do kroniky za r. 2020
8. Schvaľovanie zmeny spôsobu nakladania s odpadom v obci (návrhu zmeny spoločnosti na vývoz
komunálneho odpadu v obci Zvončín)
9. Schvaľovanie žiadosti p. Poláčková (úprava miestneho poplatku za TKO Hostinec Zvončín r.2020,
r.2021)
10. Schvaľovanie žiadosti p. Riška (úprava miestneho poplatku za TKO r. 2021)
11. Schvaľovanie žiadosti p. Habala (predložený zámer výstavby na par. č. „C“ 923/50)
12. Schvaľovanie dodatku ZSE distribučná
13. Informácie starostky obce Zvončín
14. Rôzne
15. Záver
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 1/2021 o navrhnutom programe bolo schválené.

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice – uznesenie č. 2/2021
Za zapisovateľa zápisnice z riadneho zasadnutia OZ bola učená: Mgr. Dudášová za overovateľov zápisnice
z riadneho zasadnutia OZ boli určení Ing. Jozef Kravárik a MUDr. Patrik Princ.
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Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 2/2021 bolo schválené.
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa 24.11.2021 boli splnené.
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov
Zo strany OZ boli vznesené interpelácie len ústnou formou (písomnou formou neboli k verejnému
zasadnutiu doručené žiadne):
p. Kravárik: požiadal starostku obce o zaslanie linku určeného pre VO spoločnosti TENDERnet
p. Císar: žiadosť o zasielanie prehľadu súhrnných správ o činnosti priebežne raz za 2 týždne
Bod č. 5 – Dopyty občanov – OZ berie na vedomie nasledovné dopyty občanov
Zo strany občanov neboli písomné vznesené žiadne otázky.
Bod č. 6: Správa hlavného kontrolóra obce Zvončín za rok 2020
OZ berie na vedomie uznesenie č. 3/2021 správu hlavného kontrolóra obce Zvončín za rok 2020
Bod č. 7: Schvaľovanie zápisu do kroniky za r. 2020
OZ schvaľuje uznesenie č. 4/2021 zápis do kroniky za r. 2020 tak ako bol predložený obecnému
zastupiteľstvu a doplnený o pripomienky poslanca p. Kravárika. Doplnenie: sekcia politický život, sekcia
administratívna oblasť – odčlenenie grantov a uzatvorených zmlúv.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 4/2021 bolo schválené
Bod č.8: Schvaľovanie zmeny spôsobu nakladania s odpadom v obci (návrhu zmeny spoločnosti na
vývoz komunálneho odpadu v obci Zvončín)
OZ schvaľuje uznesenie č. 5/2021 – presun bodu zmena spôsobu nakladania s odpadom v obci, návrh
zmeny spoločnosti na vývoz komunálneho odpadu v obci Zvončín na ďalšie prerokovanie
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Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 5/2021 bolo schválené
OZ schvaľuje uznesenie č. 6/2021 – presun bodu označenie (začipovanie) nádob na komunálny zmesový
odpad, OZ poveruje starostku obce pripraviť dokumentáciu a VO o zmenách spôsobu nakladania
s odpadmi v obci Zvončín na ďalšie prerokovanie
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 6/2021 bolo schválené
Bod č.9: Schvaľovanie žiadosti p. Klaudia Poláčková (úprava miestneho poplatku za TKO Hostinec
Zvončín r.2020, r.2021)
OZ schvaľuje uznesenie č. 7/2021 žiadosť o zľavu miestneho poplatku za komunálne odpady za r. 2020
z 300€ na 100€, podľa VZN č.3/2015, bod 4., písm. d) – individuálne žiadosti. Dôvod: prevádzka
z dôvodu COVID19 zatvorená – neprodukovanie komunálneho odpadu v obci
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 7/2021 bolo schválené
OZ schvaľuje uznesenie 8/2021 žiadosť o zľavu miestneho poplatku za komunálne odpady za obdobie od
01.01.2021 do 30.06.2021, podľa VZN č.3/2015, bod 4., písm. d) – individuálne žiadosti. Dôvod:
prevádzka zatvorená z dôvodu COVID19 – neprodukovanie komunálneho odpadu v obci. V prípade
znovuotvorenia prevádzky a opätovne bude prevádzka odpad produkovať, zľava miestneho poplatku
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zaniká.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 8/2021 bolo schválené
Bod č.10: Schvaľovanie žiadosti p. Igor Riška sup.č.194 (úprava miestneho poplatku za TKO r. 2021)
OZ schvaľuje uznesenie č. 9/2021 žiadosť o zľavu miestneho poplatku za komunálne odpady za r. 2021,
podľa VZN č.3/2015, bod 4., písm. d) – individuálne žiadosti. Dôvod: neobývaná nehnuteľnosť –
neprodukovanie komunálneho odpadu v obci
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 9/2021 bolo schválené
Bod č.11: Schvaľovanie žiadosti p. Rastislav Habala (predložený zámer výstavby a rozdelenie
pozemku)
OZ schvaľuje uznesenie č. 10/2021 predložený zámer výstavby návrhu o zmenu územného plánu, ktorý bol
predložený OZ.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 10/2021 bolo schválené
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Bod č.12: Schvaľovanie podpisu dodatku Západoslovenská distribučná a.s.
OZ berie na vedomie uznesenie č. 11/2021 o doručení zmluvnej pokuty zo dňa 03.06.2020 od spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., vo výške: 17 475 € - pokuta bola obci v zmysle Zmluvy o spolupráci, čl.
IX, odst. 1 (Zmluva o spolupráci podpísaná starostom obce 26.04.2016, žiadateľ obec)
OZ schvaľuje uznesenie č. 12/2021 podpis dodatku o spolupráci od spoločnosti Západoslovenská
distribučná a.s., ktorý bol zaslaný obci 22.06.2020. Dodatok o predĺžení doby pripojenia do 24.06.2022.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:
4
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 12/2021 bolo schválené
Bod č.13 Informácie starostky obce Zvončín
BOD č.1: Zmeny spôsobu nakladania s odpadmi v obci. Zo strany obce nie je záujem zvyšovať poplatky za
odpad, je potrebné nájsť riešenie. Starostka oslovila firmu, ktorá odprezentovala inovatívny prístup riešenia
množstevného zberu komunálneho odpadu. To znamená, že obyvatelia nebudú platiť paušálne poplatky
rovnaké na osobu, ale na základe toho koľko komunálneho odpadu vyprodukujú. Smetné nádoby
komunálneho odpadu budú označené jednotlivo (čipovanie nádob: 1nádoba=1čip). Za vývoz triedeného
odpadu (papier, plast, sklo) obec ani občania neplatia, náklady znášajú organizácie zodpovednosti
výrobcov. Momentálne miera triedenia odpadov v obci 38 %. Zákonný poplatok sa platí podľa miery
triedenia v obci.
BOD č.2: Dňa 01.02.2021 podpísaná Zmluva o dielo, Zhotoviteľ: Služby Cífer s.r.o., predmet zmluvy:
Chodníky, verejné priestranstvo a parkovné úpravy v centrálnej časti obce Zvončín, realizácia májjún/2021, výška predloženej ponuky: 88 324,90€ s DPH
BOD č.3: Úroveň vytriedenia odpadov v obci Zvončín za rok 2020 – 38%
BOD č.4: Nové výzvy na dotácie pre r. 2021
- PD na Dom smútku – dotácia k výzve Enviro fondu – pripravená na podanie v prípade výzvy
- PD k obnove Božia muka, sv. Janko Nepomucký – dotácia k výzve Program obnova dediny –
podaná v priebehu mesiaca 03/2021
- PD k oprave strešnej krytiny tribúny na miestnom futbalovom ihrisku – dotácia k výzve Enviro
fondu - podaná v priebehu mesiacov 03-04/2021
- PD kamerový systém v obci (6 kamier) - pripravená na podanie v prípade výzvy
BOD č.5: príprava PD II. etapa chodníky v obci (od potoka smerom k lokalite Veselá)
BOD č.6: Dotácie vyhlásená FPU do ktorej sa obec zapojila, predmetom výzvy bolo vybavenie obecnej
knižnice – rozhodnutie zo dňa 13.02.2021 neúspešná.
BOD č.7: VO problém s napojením dodávky elektrickej energie lokalita Nad Tehelňou, opätovne obec
požiadala o pripojenie a následne prehlásenie zmeny poskytovateľa dodávok elekt. energie, ktorou je v obci
spoločnosť MAGNA.
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BOD č.8: OD 22.02.2021 distribúcia respirátorov pre seniorov 2ks/senior, respirátory sú jednotlivo balené,
cena 0,74€ s DPH, certifikované (172ks). Distribúcia k seniorom bude prebiehať priebežne vzhľadom na
pandemickú situáciu.
Bod č. 14: Rôzne
Do diskusie sa zapojili:
p. Krávarik:
Otázka: Realizácia chodníkov I. etapa
Odpoveď starostka: otázka zodpovedaná v bode č. 13 Informácie starostky
Otázka: aktuálna situácia s priebehom skríningového testovania v našej obci, náklady
Odpoveď starostka: za každého otestovaného si obec formou refundácie uplatnila 5€, celková výška
refundácie za testovanie zo dňa 23.01.2021 - 2425€, počet otestovaných 485občanov (pozn. suma
poukázaná na účet obce), za testovanie zo dňa 13.02.2021 – 1895€, počet otestovaných 379 občanov
(pozn. suma ešte nie je poukázaná na účet obce). Finančné prostriedky z refundácie môžu byť použité len
v súvislosti s pandémiou COVID 19. Obec platí mzdy zdravotníkom, dobrovoľníkom, administráciu,
poistenie zdravotníkov, poplatok za vývozy nebezpečného biologického odpadu, stravu. Štát obci poskytuje
na testovanie len antigénové testy.
p. Císar:
Otázka: zabezpečenie obedov a rozvoz pre dôchodcov v našej obci – prečo je pozastavená služba
Odpoveď starostka: otázka posunutá kompetentnému pracovníkovi – vedúca ŠJ, odpoveď bude poslancom
doručená mailom
Bod č. 15: Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Mgr. Katarína Dudášová - starostka obce

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

Zapisovateľ:

Mgr. Katarína Dudášová

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

Overovatelia:

Ing. Jozef Kravárik

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

MUDr. Patrik Princ

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

