
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Osrblí konaného dňa 16.3.2022 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

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

                                    Lukáš Trnik,  

               - hl. kontrolórka obce:  Mgr. Andrea Valašťanová  

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 16.3.2022  
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice      

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Zaradenie členov DHZO Osrblie do funkcií – návrh na schválenie zmeny zaradenia 

členov  

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   

prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že je  prítomných všetkých 5 poslancov z celkového 

počtu 5 a tým je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

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

zápisnice 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia a navrhol:  

                            - za zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú    

                            - za overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Matej Schwarzbacher 

 

K návrhu programu neboli vznesené pripomienky, ani iné návrhy. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh 

Uznesenia a úlohy sa plnia priebežne, zoznam je priložený k zápisnici. 

 

4. Zaradenie členov DHZO Osrblie do funkcií – návrh na schválenie. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť DHZO a návrh na schválenie 

výmeny zaradenia členov DHZO do nasledovných funkcií: 

       - do funkcie technik - strojník DHZO – návrh na zaradenie člena DHZO Leitnera 

Martina 

       - do funkcie člen DHZO návrh na zaradenie Miroslava Plieštika 

 

5. Rôzne – informácie starostu  

5.1. Obec vymení poškodené dopravné značky v obci za nové – pracovník obecného úradu 

je poverený overiť stav dopravných značiek pri miestnych komunikáciach  v obci a urobiť 

zápis o stave zvislého doprav. značenia, poškodené doprav. značky je potrebné zakúpiť 

a vymeniť.  



5.2.  Zakúpenie osobného auta pre obec – poslanec Pavol Siman je poverený prieskumom 

trhu na kúpu osobného auta pre obec, o prieskume informoval poslancov- momentálne nie je 

v ponuke na predaj vhodné vozidlo, pokračuje v prieskume trhu a znovu bude informovať na 

najbližšom zasadnutí. 

5.3.  Stavebné práce na oprave starej hasični – starosta poveril Mateja Schvarzbachera na 

spísanie materiálu, zabezpečenie dovozu piesku. 

5.4.  Umiestnenie zberného dvoru v obci – Tomášová (pozemok v správe SPF) 

5.5.  Informácia o pripravovanej oprave budovy šatne TJ 

5.6. Obec vyhlásila materiálnu zbierku na pomoc občanom Ukrajiny, zbiera sa materiál – 

hygienické potreby, nové oblečenie, potreby pre deti, trvanlivé potraviny v zasadačke 

obecného úradu. 

5.7.  Hotel oznámil poruchu elektriky,  hl. vypínač v trafostanici pri hoteli nie je vo 

funkčnom   

        stave, žiada obec o riešenie poruchy.  

5.8.  Aktuálny stav financií k dátumu 16.3.2022  

              - stav hotovosti v pokladni obce je  883,92 Eur 

              - stav na bankovom účte je 140 739,92 Eur  

Očakávaný príjem:   Lesy SR š. p. – daň za pozemky  4 740 eur do 31.3.2022 

                                  Hotel Zerrenpach s. r.o. –  1 127 eur nájom za 3/2022 

Dotácie vyplatené:    FK TJ Partizán Osrblie  3 000 eur 

                                  DHZO Osrblie  3 000 eur 

Zostáva vyplatiť dotáciu pre JDS ZO Osrblie 800 eur a Betliar -odbočka Osrblie 50 eur. 

 

6. Diskusia 

6.1. Poslanec Martin Leitner – robil prieskum na zakúpenie prídavných zariadení k traktoru 

na údržbu miestnych komunikácií – predný pluh, sypač, mulčovač, informoval poslancov  

o vytypovaných zariadeniach, ktoré by boli vhodné na údržbu ciest v obci.   

6.2. Starosta obce – na traktore je potrebná oprava hydrauliky, poveril poslanca Martina 

Leitnera na zabezpečenie servisu 

 

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.   13/2022  

–––––––––––––––––––––--– 

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

na zasadnutí OZ je prítomných všetkých 5 poslancov 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 16.3.2022 

 

C)  OZ   u r č u j e : 

- zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú 

- overovateľov zápisnice Martina Leitnera, Pavla Simana 

 



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

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, Pavol                 

                                    Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                             Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  13/2022 bolo schválené. 

 

 

 

K bodu č. 4.  Zaradenie členov DHZO Osrblie do funkcií – návrh na schválenie výmeny 

funkcií na zaradenie členov DHZO nasledovne: 

       - do funkcie technik - strojník DHZO bude zaradený člen DHZO Leitner Martin 

       - do funkcie člen DHZO bude zaradený Miroslav Plieštik 

 

U z n e s e n i e  OZ  č.   14 /2022 

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

Zaradenie členov DHZO Osrblie do funkcií  

       - člena DHZO Leitner Martin do funkcie technik - strojník DHZO  

       - zaradenie do funkcie člena DHZO Miroslava Plieštika 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Lukáš Trnik, Pavol                 

                                                Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                              Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  14/2022 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 

    

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

      Bc. Pavol Siman                                                                               Martin Leitner 

    overovateľ zápisnice                                                                 overovateľ zápisnice 

 


