
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Osrblí konaného dňa 17.8.2022 
__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: poslanci Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Lukáš Trnik 

               hl. kontrolórka Mgr. Andrea Valašťanová 

Ospravedlnený:  poslanec Bc. Pavol Siman 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 17.8.2022:  

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice      

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronec - žiadosť o finančný príspevok na opravu orgánu 

5. Rôzne – informácie starostu 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter Siman, ktorý v úvode privítal   všetkých 

prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci z celkového počtu 5 a tým je 

OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

2. Návrh a schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov 

zápisnice 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia a navrhol zapisovateľa a overovateľov 

zápisneice:  

- za zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú    

- za overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Mateja Schvarzbachera 

 

K návrhu programu a k určeniu zapisovateľky a overovateľov neboli vznesené pripomienky, ani iné 

návrhy. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh 

Uznesenia sa plnia priebežne, zoznam úloh je priložený k zápisnici. 

 

4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronec doručila žiadosť o finančný príspevok na 

opravu orgánu 

Rímskokatolícka cirkev požiadala obec o finančný príspevok na opravu orgánu v miestnom 

kostole v Osrblí. Celková suma generálnej opravy je predpokladaná vo výške 4500 Eur, 

finančné prostriedky poskytnuté cirkvou a príspevok od občanov však nepokryje celkové 

náklady opravy. Farnosť Hronec požiadala obec o dofinancovanie opravy.  

Poslanci prejednali žiadosť a vyjadrili súhlas s poskytnutím finančného príspevku z  rozpočtu 

obce, výška príspevku bude predmetom schvaľovania na ďalšom zasadnutí OZ /po 

oznámení farnosti, akú sumu je potrebné dofinancovať zo strany obce/. 

 

 

 



5. Rôzne  

Informácie starostu 

 

5.1. Na základe podnetu sťažovateľky vyzval Slovenský vodohospodársky podnik B.B. obec 

o odstránenie prekážky /hate/ z koryta vodného toku Osrblianka. Po vykonaní obhliadky 

pracovníkmi obce bolo zistené zapravenie potoka, ktoré urobili deti za účelom kúpania sa 

v potoku, zapravenie potoka naši pracovníci odstránili a potok vyčistili. 

 

5.2. Nájomca hotela spoločnosť Zerrenpach s.r.o., Stoličkova 4, Banská Bystrica doručil 

žiadosť a vystavenú faktúru - preúčtovanie poplatku za nedodržanie účinníka vo výške 5 549 

Eur bez DPH a žiada ju započítať voči nájmu. 

Žiadosť bude zaslaná na riešenie právnickej kancelárii, ktorá poskytuje pre obec právne služby. 

 

5.3. COOP Jednota, Spotrebné družstvo  Brezno má zámer predať budovu Potraviny 

a pohostinstvo v Osrblí, súpis. č. 97, parc. č. 109, k. ú. Osrblie, pričom stanovila všeobecnú 

hodnotu majetku na sumu 120 000 €. 

Obec zvažuje odkúpenie budovy, poslanci sa dohodli na obhliadke a po vypracovaní finančnej 

analýzy nákladov na opravu obec predloží vlastníkovi COOP Jednota, Spotrebné družstvo 

Brezno návrh cenovej ponuky na odkúpenie. 

 

5.4. Anton Schwarzbacher požiadal obec, aby upozornila Miroslava Leitnera na zákaz prechodu 

a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve obce - parc. č. 396 z dôvodu, že 

p. Leitner získal prístup na svoj pozemok parc. č. 397 odkúpením susednej parcely č. 393/3 od 

vlastníka pozemku Martina Reváka. Prechod a prejazd narúša statiku stavby jeho rodinného 

domu a oplotenie. 

Poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia so zaslaným návrhom Antona Schwarzbachera na zrušenie 

prejazdu motorovým vozidlom za účelom dovozu palivového dreva Leitnerovi Miroslavovi, 

ktoré bolo schválené obidvom stranám platným uznesením OZ č. 29/2021 dňa 18.8.2021.  

 

5.5.  Starosta obce informoval poslancov o stave financií obce k 17.8.2022: 

- na bankovom účte je zostatok  87 289 Eur  

- stav pokladne 917, 25 Eur 

 

5.6. Spomienkové oslavy SNP sa budú konať dňa 30.8.2022 o 15,30 hod. položením vencov 

k pamätníku  v časti obce Tri  Vody a k pamätnému miestu v Červenej Jame. 

 

5.7. V obci sa uskutoční vystúpenie humorno-zábavnej speváckej skupiny Ščamba na 

futbalom ihrisku dňa 1.9.2022, sprievodné akcie – vystúpenie detí Tančekovo Brezno, FS 

Čerešienky. 

 

6. Diskusia 

6.1. Háazová Zuzana – bolo by potrebné doriešiť s Ing. Vozárom zo SZB Banská Bystrica 

pripojenie poľnej cesty pri Lúčkach  na novovybudovanú kolieskovú dráhu, ktorej stavebníkom 

je SZB Banská Bystrica /odlišné svahové výšky/. 

Starosta obce bude kontaktovať Ing. Vozára. 

 

6.2. Leitner Martin – navrhuje zakúpiť  prídavné zariadenie k traktoru na posyp miestnych 

komunikácii v zimnom období. 

Starosta poveril poslanca Martina Leitnera prieskumom trhu na zakúpenie posypového 

zariadenia k traktoru.  



 

7. Záver 

Starosta obce Bc. Peter Siman poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhoch uznesení OZ: 
 

K bodu č.2)  Návrh na schválenie programu zasadnutia, zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

U z n e s e n i e  OZ  č.   /2022  

–––––––––––––––––––––––––– 

A)  OZ  obce Osrblie   k o n š t a t u j e : 

na zasadnutí OZ sú prítomní 4 poslanci z celkového počtu 5 a tým je OZ spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. 
 

B)  OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e : 

program zasadnutia OZ dňa 17.8.2022 

 

C)  OZ  obce Osrblie  u r č u j e : 

- zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú 

- overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Mateja Schwarzbachera  

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  
Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

Za uznesenie: 4 poslanci -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                              

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.   /2022 bolo schválené. 

 

 

OZ  obce Osrblie  berie na vedomie 

Informácie starostu obce 

 

Zápis vyhotovila:  Kňazíková Iveta 

 
 

 

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

           Bc. Peter Siman                                                                      Martin Leitner 

              starosta obce                                                                  zástupca starostu obce 

    

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

      Pavol Siman                                                                               Martin Leitner 

    overovateľ zápisnice                                                                 overovateľ zápisnice 

  

 

 


