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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Osrblí konaného dňa 5.10.2022 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: poslanci Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Bc. Pavol Siman 

                hl. kontrolórka Mgr. Andrea Valašťanová 

Ospravedlnený:  poslanec Lukáš Trnik 

 

 
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 5.10.2022:  

 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice      

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Vstup obce Osrblie do dátového centra obcí a miest D-COM 

5. Rôzne – informácie starostu 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

1.  Otvorenie zasadnutia OZ 

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 

zápisnice:  

- 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. Návrh na schválenie vstupu obce do D-COMu – hl. kontrolórka obce Mgr. Andrea 

Valašťanová  navrhla, aby obec vstúpila do Dátového centra obcí a miest z dôvodu zabezpečenia 

elektronickej komunikácie medzi úradom a občanmi, obec získa nové technologické vybavenie, 

ročný poplatok je 1 Eur/ 1 obyvateľa obce.  
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5. Rôzne  

Informácie starostu 

5.1. K predaju pozemkov  určených  na vybudovanie prístupovej cesty pre IK Produkt s.r.o. je 

pripravená kúpna zmluva na podpis.  

 

5.2.  Projekty – Mgr. Andrea Valašťanová informovala o projektoch a výzvach, ktoré vyšli v rámci 

programu Plán obnovy, naša obec by mala možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie na 

kultúrny dom, starú hasičňu, viacúčelové multifunkčné ihrisko, doplniť vybavenie detského 

ihriska.  

 

5.3. Cesta Lúčky- odvodnenie 

Starosta obce sa pracovne stretol s Ing. Petrom Vozárom, prezidentom SZB a Ing. Petrom Triznom 

ohľadne možnosti odvodnenia poľnej cesty na Lúčky. 

 

5.4. Úcta k starším je plánovaná na 9.10.2022 v hoteli Zerrenpach, obec rozposlala pozvánky, 

zakúpila balíčky pre jubilantov, program – vystúpi hudobná skupina Mirka a Ondrej Potančokovci 

z Brezna, občerstvenie zabezpečí hotel Zerrenpach. 

     

5.5. Hotel Zerrenpach – obec dala vypracovať hlásenie o meraní statického kondenzátora v 

transformátore pri hoteli Zerrenpach. 

 

5.6. Žiadosť o vyjadrenie obce k výstavbe na pozemku parc. KN -C č. 1162 v k. ú. Osrblie 

- vlastníčka pozemku Simanová Marta podala žiadosť o vyjadrenie obce k plánovanej výstavbe 2 

a viac stavieb na pozemku parc. č.  KN -C č. 1162 v k. ú. Osrblie. 

        

5.7. Návrh na schválenie financovania z rozpočtu obce – hl. kontrolórka obce Mgr. Andrea 

Valašťanová  navrhla prenájom kopírky na formát A3, mesačný poplatok za prenájom je 83 Eur, 

jednorázový poplatok za inštaláciu 119 Eur. 

 

5.8. Akcia „Noc prežitia“ pre deti od 6 do 15 rokov je plánovaná na 30.10.2022 s rôznymi 

aktivitami, večernou vychádzkou, spanie detí bude zabezpečené v priestoroch obecného úradu,  

obecný úrad zabezpečí stravu a nápoje pre deti, zodpovedné osoby pre dohľad a vedenie aktivít sú 

určení poslanci OZ Matej Schvarzbacher, Martin Leitner, Zuzana Háazová, Pavol Siman a hl. 

kontrolórka obce Mgr. Andrea Valašťanová. Predpokladaná účasť je v počte 25 detí.  

 

6. Diskusia 

Starosta obce - ohľadom opravy miestnej komunikácie na ulici Nová. 

Oprava cesty sa bude riešiť až po rekonštrukcii verejnej kanalizačnej siete na ulici Nová,  je 

potrebné urobiť výkopové práce a opravu kanalizačného potrubia, skontrolovať kanalizačné 

prípojky rodinných domov a ich napojenie na verejnú kanalizáciu, z dôvodu priesaku balastných 

vôd a možného napojenia sa niektorých obyvateľov zvodmi dažďovej vody na verejnú 

kanalizáciu, urobiť kontrolu všetkých prípojok.    

7. Záver 

Starosta obce Bc. Peter Siman poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
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Hlasovanie o návrhoch uznesení OZ v Osrblí dňa 5.10.2022: 
 

 

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

 

U z n e s e n i e  OZ v Osrblí 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 5.10.2022 

 

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, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ v Osrblí č.   /2022 bolo schválené. 

 

 

 

 

 

K bodu č.4)  Návrh na schválenie vstupu obce Osrblie do dátového centra obcí a miest /D-COM/ 

 

U z n e s e n i e  OZ v Osrblí  č.   /2022 

–––––––––––––––––––––––––– 

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

A) vstup obce Osrblie do dátového centra obcí a miest /D-COM/, 

B) financovanie ročného poplatku z rozpočtu obce vo výške 1 Eur/1 obyvateľa  

 

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, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ v Osrblí č.  /2022 bolo schválené. 
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K bodu č. 5.6)  Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby viac ako 1 stavby na pozemku 

parc. KN -C č. 1162 v k. ú. Osrblie na žiadosť vlastníčky pozemku. 

 

U z n e s e n i e  OZ v Osrblí č.   /2022 

–––––––––––––––––––––––––– 

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

investičný zámer vlastníka pozemku na výstavbu viac ako 1 stavby na pozemku parc. KN -C č. 

1162 v k. ú. Osrblie. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia 

Počet všetkých poslancov OZ: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  

Lukáš Trnik, Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ v Osrblí č.   /2022 bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 5.7)  Návrh na schválenie prenájmu tlačového a kopírovacieho zariadenia na formát A3 

a schválenie financovania prenájmu za zariadenie z rozpočtu obce - mesačný poplatok za prenájom 

kopírky  83 Eur, jednorázový poplatok za inštaláciu 119 Eur. 

 

U z n e s e n i e  OZ v Osrblí  č.   /2022 

–––––––––––––––––––––––––– 

OZ  obce Osrblie  s c h v a ľ u j e: 

A) prenájom tlačového a kopírovacieho zariadenia na formát A3 s dvojročnou dobou 

viazanosti prenájmu, 

B) financovanie prenájmu tlačového a kopírovacieho zariadenia z rozpočtu obce vo výške 

83 Eur mesačne po dobu 48 mesiacov a jednorázový poplatok za inštaláciu 119 Eur. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia 

Počet všetkých poslancov OZ: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  

Lukáš Trnik, Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ v Osrblí č.  /2022 bolo schválené. 
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OZ  obce Osrblie  berie na vedomie 

Informácie starostu obce zo zasadnutia 5.10.2022 

 

Zápis vyhotovila:  Kňazíková Iveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Bc. Peter Siman                                                                      Martin Leitner 

              starosta obce                                                                  zástupca starostu obce 

    

                                

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

    Matej Schvarzbacher                                                                     Martin Leitner 

    overovateľ zápisnice                                                                 overovateľ zápisnice 
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