
K	bodu	3.		
Čistička	odpadových	vôd	
Spracovateľ:	Mgr.	Rudolf	Gach,	Predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb	
Dôvodová	správa	k	bodu	3.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
Čistička	odpadových	vôd	riešená	na	Obecnom	zastupiteľstve	v	I.	Polroku	2015.	
Do	dnešného	dňa	napriek	niekoľkým	urgovaniam	nám	nebola	zo	strany	STVPS,	
a.s.	dodaná	časť	vyúčtovania	k	ČOV.		
	
Napriek	tejto	skutočnosti	sa	obecnému	zastupiteľstvu	rozhodla	predstaviť	firma	
ČOV	Senica,	s.r.o.,	ktorá	má	záujem	o	prenájom	prevádzkovania	našej	ČOV.	Viac	
informácií	poskytne	firma	osobne	na	OZ.		
	
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	3.	
OZ	bolo	informované	o	ponuke	firmy	ČOV	Senica	s.r.o.	na	ponuku	prenájmu	ČOV	
Podkonice.	
 
	
K	bodu	4.		
Požiarna	zbrojnica	
Spracovateľ:	Ing.	Juraj	Kostúr,	Phd.,	Predkladateľ:	kolektív	DHZ	Podkonice	
Dôvodová	správa	k	bodu	4.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
	
Ministerstvo	vnútra	nám	dalo	do	daru	Tatru	148	v	celkovej	hodnote	po	odpise	
85	tisíc	eur.	Hodnota	výbavy	je	25	tisíc	eur.	Tatra	má	objemovo	6600	litrov	vody.	
Momentálne	parkuje	na	družstve.		
	
V	budúcnosti	je	potrebné,	aby	mala	svoje	zázemie	vybudované,	ktoré	bude	
vykurované.	Z	tohoto	dôvodu	nám	Ing.	Juraj	Kostúr,	PhD.,		spolu	s	kolegami	
predstavia	koncept	riešení	požiarnej	zbrojnice.		
	
Jednotlivé	riešenia	a	spôsob	riešenia	pripravujú.	Ich	spracovanie	bude	poslané	
resp.	predstavené	až	na	zastupiteľstve.	
	
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	4.	
Obecné	zastupiteľstvo	bolo	informované	o	koncepte	požiarnej	zbrojnice.		
 
K	bodu	5.		
Doplny k platnému územnému plánu 	
Spracovateľ	a	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb a stavebná komisia 
Dôvodová	správa	k	bodu	5.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	



Starosta	 obce	 bol informovaný od občanov pána Ivana Očenáša a Petra Barlu 
(písomne aj ústne), že ich pripomienky k rokovaniu územnému plánu neboli zahrnuté 
do reálneho stavu v akom bol schválený.  
 
Preto sa rozhodli znovu otvoriť problematiku okolo schválenia výstavby rodinnych 
domov v lokalite pod Bukovinou. Písomné podklady sú prílohou v emaily.  
 
	
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	5.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Podkonice	navrhuje starostovi obce aby pripravil 

podmienky na otvorenie územného plánu podľa požiadaviek občanov.	
 
 
K	bodu	6.		
Všeobecne-záväzné	nariadenie	o	plagátoch	
Spracovateľ:	JUDr.	Stanislav	Hlinka,	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb	
Dôvodová	správa	k	bodu	6.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	

Národná	rada	SR	zákonom	č.	180/2014	Z.	z.	o	podmienkach	výkonu	volebného	
práva	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 upravila	 podmienky	 výkonu	
volebného	 práva	 a	organizáciu	 volieb	 do	 Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky,	
volieb	 do	 Európskeho	 parlamentu,	 volieb	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky,	
ľudového	 hlasovania	 o	odvolaní	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky,	 volieb	 do	
orgánov	 samosprávy	 a	spôsob	 vykonania	 vyhláseného	 referenda.	 Z	citovaného	
zákona	vyplýva,	 že	podmienky	výkonu	volebného	práva	a	organizáciu	všetkých	
druhov	volieb	už	upravuje	len	jeden	zákon,	čo	predtým	upravovalo	šesť	zákonov,	
ktoré	 Národná	 rada	 SR	 už	 zrušila.	 Súčasné	 všeobecne	 záväzné	 nariadenie	
o	umiestňovaní	 volebných	 plagátov	 bolo	 prijaté	 na	 základe	 šiestich	 už	
v	súčasnosti	zrušených	zákonov.	
	
				V	nadväznosti	 na	 zákon	 180/2014	 Z.	 z.	 o	 podmienkach	 výkonu	 volebného	
práva	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	(ďalej	len	zákon	č.	180/2014	Z.	
z.)	 Národná	 rada	 SR	 sa	 uzniesla	 na	 zákone	 č.	 181/2014	 Z.	 z.,	 ktorý	 upravuje	
podmienky	 vedenia	 a	financovania	 volebnej	 kampane	 pre	 všetky	 druhy	 volieb.	
Zákon	 obsahuje	 novú	 zákonnú	 úpravu	 všeobecných	 pravidiel	 pre	 volebnú	
kampaň	 pre	 všetky	 druhy	 volieb.	 Zákon	 komplexne	 upravuje	 problematiku	
volebnej	kampane	v	jednom	zákone.	
	
				Podľa	§	16	zákona	č.	181/2014	Z.	z.	sa	ustanovuje	povinnosť	obce	všeobecne	
záväzným	nariadením	vyhradiť	miesta	a	ustanoviť	podmienky	na	umiestňovanie	
volebných	 plagátov	 na	 verejných	 priestranstvách	 počas	 volebnej	 kampane	 pre	
voľby	 do	 Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky,	 pre	 voľby	 do	 Európskeho	
parlamentu,	 pre	 voľby	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky,	 ľudového	 hlasovania	
o	odvolaní	prezidenta	Slovenskej	republiky,	pre	voľby	do	orgánov	samosprávy.									
	



					Podľa	§	218	ods.	2	zákona	č.	180/2014	Z.	z.		úlohy,	ktoré	obec	plní	podľa	tohto	
zákona	sú	preneseným	výkonom	 	štátnej	 správy.	Z	uvedeného	vyplýva,	že	obec	
vo	všeobecne	 záväznom	 nariadení	 môže	 vyhradiť	 len	 miesta	 a	ustanoviť	
podmienky	na	umiestňovanie	volebných	plagátov	na	verejných	priestranstvách	
počas	 volebnej	 kampane	 pre	 všetky	 druhy	 volieb.	 	 Iné	 úpravy	 spoločenský	
vzťahov	obecné	zastupiteľstvo	nemôže	upravovať	v	nariadení,	pretože	by	konalo	
nad	rámec	zákona	a	takéto	nariadenie	by	bolo	v	rozpore	so	zákonom.	
	
					Tento	návrh	všeobecne	záväzného	nariadenia	je	v	súlade	s	Ústavou	Slovenskej	
republiky,	zákonom	č.	180/2014	Z.	z.	a	zákonom	č.	181/2014	Z.	z..		
	
					V	dôsledku	 vyššie	 uvedených	 skutočností,	 odporúčam	 obecnému	
zastupiteľstvu	 schváliť	 predložený	 návrh	 všeobecne	 záväzného	 nariadenia	
o	umiestňovaní	volebných	plagátov.	
	
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	6.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Podkonice	vo	veciach	plnenia	úloh	štátnej	správy	
v	zmysle	ustanovenia	§	6	ods.	2	a	§	11	ods.	4	písm.	g)	zákona	č.	369/1990	Zb.	
o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	právnych	predpisov,	v	zmysle	§	16	
zákona	č.	181/2014	Z.	z.	o	volebnej	kampani	a	o	zmene	a	doplnení	zákona	č.	
85/2005	Z.	z.	o	politických	stranách	a	politických	hnutiach	v	znení	neskorších	
predpisov	(ďalej	len	zákon	č.	181/2014	Z.	z.)	sa	uznieslo	na	tomto	Všeobecne	
záväznom	nariadení	obce	Podkonice	č.	...../2015	o	umiestňovaní	volebných	
plagátov.	
	
	
	
K	bodu	7.		
Výsledok	finančného	auditu	
Spracovateľ:	Ing.	Eva	Kútiková,	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb	
Dôvodová	správa	k	bodu	7.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
Starosta	 obce	 je	 zodpovedný	 za	 zostavenie	 účtovnej	 závierky,	 ktorá	 poskytuje	
pravdivý	 a	 verný	 obraz	 v	 súlade	 so	 zákonom	 o	 účtovníctve	 č.	 431/2002	 Z.z.	 v	
znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „zákon	 o	 účtovníctve“)	 a	 za	 interné	
kontroly,	 ktoré	 štatutárny	orgán	považuje	 za	potrebné	pre	 zostavenie	účtovnej	
závierky,	 ktorá	 neobsahuje	 významné	 nesprávnosti,	 či	 už	 v	 dôsledku	 podvodu	
alebo	chyby.		
Starosta	 obce	 je	 zodpovedný	 za	 dodržiavanie	 pravidiel	 rozpočtového	
hospodárenia,	 vývoj	 dlhu	 a	 používanie	 návratných	 zdrojov	 financovania	 podľa	
zákona	č.	583/2004	Z.z.	v	platnom	znení.	 
 
Podľa zákona bol uskutočnený audit overenou auditorkou finančnej komory auditorov 
Ing. Evou Kútikovou. Správu k finančnému auditu je prílohou. 
	
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	7.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Podkonice	schvaľuje výsledok finančného auditu.	



 
 
 
 
 
K	bodu	8.		
Nájomná zmluva OZV	
Spracovateľ	a	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb	
Dôvodová	správa	k	bodu	8.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
Návrh nového zákona o odpadoch prikazuje výrobcom a dovozcom v komodite 
obalov uzavrieť prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu zmluvu s obcou. 
Obec však môže pre zber odpadov z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou 
organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného 
kalendárneho roka. Organizácie sa v skratke nazývajú „OZV“. 
 
Podľa návrhu nového zákona o odpadoch (§ 54 ods. 1e) je výrobca povinný 
zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov minimálne vo 
výške svojho zberového podielu. Výrobca (prostredníctvom OZV) za týmto účelom 
uzatvára zmluvy s obcou, avšak podľa § 81 ods. 22 môže obec pre zber odpadov z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov 
uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na 
obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. 
 
Doteraz sme mali uzatvorenú zmluvu s ozv ENVIPAK. V prípade, že sa OZ 
Podkonice spolupracovať s vývozom odpadov s firmou Danka Barthová, bude 
výhodnejšie pre našu obec uzatvoriť zmluvu s OZV EVIPAK, nakoľko sa naše smeti 
budú voziť do Brezna. Tu ENVIPAK spolupracuje so skládkou Sekolog Brezno. 
 
Druhou spoločnosťou (objemovo druhou s trhovým podielom jedna) je OZV NATUR 
PACK.  
 
Pokiaľ si nevyberieme a neuzatvoríme zmluvu so žiadnou s OZV, bude nám vybratá 
losovaním.  
 
OZV je zodpovedná za platenie za nádoby na separovaný zber – čo v praxi znamená, 
že nám budú poskytnuté podľa našich požiadaviek a množštiev ktoré separujeme. 
 
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	8.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Podkonice	schvaľuje zmluvu z OZV ..... a doporučuje 

starostovi obce aby ju podpísal. 
	
K	bodu	9.		
Zapojenie sa do projektov programou rozvoja vidieka víziev 7.2, 7.4. a 7.5	
Spracovateľ	a	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb	
Dôvodová	správa	k	bodu	9.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	



	
Nový programový rámec v rámci PRV – programu rozvoja vidieka z programového 
obdobia 2014-2020 vydal prvé výzvy. Výzvy sa týkajú: 
 
	
Vo	výzve	na	podopatrenie	7.2	sú	oprávnené	tieto	štyri	aktivity:	
1.	miestne	komunikácie,	chodníky,	mosty,	parkoviská,	zastávky	(do	100.000€,	
podáva	sa	1.-10.2.)	
2.	kanál	a	čov	(150.000€,	29.2.	-	9.3.)	
3.	priestranstvá,	námestia,	parky	(100.000€,	29.2.	-	9.3.)	
4.	odvodňovacie	kanály,	studne	(50.000€,	29.2.	-	9.3.)	
	
Na	túto	výzvu	je	možné	podať	dve	žiadosti,	jednu	na	cesty	a	druhú	na	jednu	zo	
zvyšných	aktivít.	
	
Vo	výzve	na	podopatrenie	7.4	je	oprávnených	týchto	šesť	aktivít:	
1.	športoviská,	rekonštrukcie	objektov	(150.000€,	15.2.	-	25.2.)	
2.	domy	smútku	a	okolie	(120.000€,	14.3.	-	23.3.)	
3.	likvidácia	skládok	(50.000€,	14.3.	-	23.3.)	
4.	rekonštrukcia	objektov	pre	podnikanie	(100.000€,	14.3.	-	23.3.)	
5.	OZE	(úspora	energie)	(200.000€,	14.3.	-	23.3.)	
6.	antivandalizmus	-	napr.kamery	(100.000€	-	18.1.	-	27.1.)	
	
Na	túto	výzvu	je	možné	podať	dve	žiadosti,	jednu	na	športoviská	a	druhú	na	
kamery,	prípadne	jednu	na	športoviská	alebo	kamery	a	druhú	na	jednu	zo	
zvyšných	aktivít.	
	
Vo	výzve	na	podopatrenie	7.4	je	oprávnených	týchto	šesť	aktivít:	
1.	turistické	objekty,	body,	miesta	(40.000€,	28.3.	-	6.4.)	
2.	rekreačná	infraštruktúra,	informácie	(30.000€,	28.3.	-	6.4.)	
3.	trasy,	doplnková	infraštruktúra,	veže	(50.000€,	28.3.	-	6.4.)	
	
Na	túto	výzvu	je	možné	podať	len	jednu	žiadosť,	na	konkrétnu	aktivitu.	
	
Neumožňuje	sa	umelé	rozdeľovanie	projektu	na	etapy,	tzn.	každý	samostatný	
projekt	musí	byť	po	ukončení	realizácie	funkčný,	životaschopný	a	pod.	
	
stránky	so	základnými	informáciami	k	výzvam:	
Podopatrenie	7.2	-	http://www.apa.sk/index.php?navID=545	
Podopatrenie	7.4	-	http://www.apa.sk/index.php?navID=547	
Podopatrenie	7.5	-	http://www.apa.sk/index.php?navID=546	
	
 
Konkrétnejšie ponúkam ešte rozpracovanejšie výzvy v priložených dokumentoch 
v prílohe emailu.  
 
Je potrebné, aby sme sa dohodli, čo ideme robiť. Potom je potrebné urobiť prieskum 
trhu a vybrať agentúru, ktorá nám bude projekt zabezpečovať (spolu s projektovou 
dokumentáciou a verejným obstarávaním). Súčasne už budú bežať spoločne tieto 



procesy. Momentálne už strácame dva týždne čas na prípravu. Vzhľadom k blížiacim 
sa vianočným sviatkom by sme mali konať ihneď.  
 
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	9.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce Podkonice schvaľuje zapojenie sa do projektov rozvoja 

vydieka z výziev 7.2, 7.4 a 7.5 
 
K	bodu	10.		
Zapojenie sa do projektu slovensko.sk (DEUS)	
Spracovateľ	a	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb 
Dôvodová	správa	k	bodu	10.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
Podľa zákona musí byť od 1.11.2016 zapojená do digitálneho informačného systému, 
ktorý momentálne poskytuje len jediná inštitúcia na slovensku. V praxi to znamená, 
že občan dostane služby v elektronickej forme a tým by mal možnosť menej 
zaťažovať obecné (okresné, obvodné, mestké) úrady.  
 
Projekt, ktorý stál od roku 2007 do konca roku 2015 spolu 900 miliónov eur bol 
financovaný zo zdrojov EU. V praxi znamená, že obec dostane „zadarmo“ niekoľko 
počítačov. Práca sa zdvojnásobí, pretože bežné veci, ktoré pracovníci vykonávajú, 
musia robiť digitálne aj papierovo. Systém nie je zabehnutý a ešte sa len testuje.  
 
Poplatok za počítače bude od nového roku 2016 vo výške euro na obyvateľa. Ak sa 
do projektu zapojíme v roku 2016 resp. neskôr ako tento rok, počítače už 
nedostaneme vôbec. Avšak poplatok od budúceho roku platiť tak či tak (keď sa 
zapojíme. 
 
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	10.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce Podkonice ne/schvaľuje zapojenia sa do projektu 

slovensko.sk (DEUS)  
 
 
 
 
K	bodu	11.		
Návrh rozpočtu obce na rok 2016	
Spracovateľ	a	predkladateľ:	Ing.	Michal	Vráb a Anna Polónyová 
Dôvodová	správa	k	bodu	11.		
Uvedená	správa	obsahuje	náležitosti	bod	8.	Paragrafu	11.	Štvrtej	časti	
rokovacieho	poriadku.	Nebudú	preto	rozpisované	jednotlivo.	
	
Rozpočet obce bol pripravený podľa aktuálneho stavu zvýšenej príjmovej časti, ktorý 
avizoval predseda vlády na tento aj budúci rok. Je potrebné, aby ste si naštudovali 
každú položku, aby sme nemuseli prechádzať každú položku do podrobna. 
 
Rozpočte je prirpavený aj spolu s dotáciami, o ktoré žiadali jednotlivé zložky 
pôsobiace aktívne v našej obci. V rozpočte je rátané s opravami obecného úradu a so 
stavaním resp. rekonštrukciou požiarnej zbrojnice kvôli novému vozidlu. 



 
Návrh	na	uznesenie	k	bodu	11.	
Obecné	zastupiteľstvo	obce Podkonice schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2016. 
 


