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    Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Slovenské Pravno,  

konaného dňa 25. novembra 2022    
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:                                                       Pavol  GRUSMANN, starosta obce  

                                                                         

Poslanci :                                                       Milada BELKOVÁ  

                                                                       Miloš CESNAK 

                                                                       Branislav GRÍGER 

                                                                       Simona LUKÁČOVÁ                                                                        

                                                                       Martina KURINSKÁ 

                                             Mgr. Zdenka KURINSKÁ 

                                                                       Katarína ŠOVČÍKOVÁ                                                                        

 

Ďalší prítomní :                                           Katarína ZELIENKOVÁ, riaditeľka MŠ                               

                                              Mgr. Peter  LUKAČOVIČ, riaditeľ ZŠ 

                                              JUDr. Marika BARABAS PAVLÍKOVÁ   

                                              hlavná kontrolórka obce 

 

Verejnosť:                                                  4 občania 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA: 

 

 

      1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne    

    a drobné stavebné odpady   

6. Návrh VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu  

    nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  

    a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2023 

8. Dotácie na rok 2023     

9. Zriadenie vecného  bremena 

    10. Zriadenie komisií na volebné obdobie 2022-2026 

    11. Rôzne  

    12. Pripomienky a návrhy poslancov 

    13. Pripomienky a návrhy občanov 

    14. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie 

 

1. zasadnutie OZ  otvoril starosta obce Pavol Grusmann. Privítal všetkých prítomných.  

Skonštatoval, že je prítomných všetkých 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

K bodu 2. Návrh programu zasadnutia 

 

Starosta obce Pavol Grusmann predložil návrh programu zasadnutia. 

  

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno schvaľuje: Program zasadnutia, tak ako bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  

 

Zapisovateľka:  Ing. Milena Timková 

Overovatelia zápisnice:   Milada Belková 

                                               Katarína Šovčíková 

Návrhová komisia:              Mgr. Zdenka Kurinská 

                                               Martina Kurinská    

                                               Miloš Cesnak     

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Hlavná kontrolórka obce JUDr. Marika Barabas Pavlíková oboznámila prítomných s plnením 

uznesení z XXXI. zasadnutia OZ, ako aj Ustanovujúceho zasadnutia OZ. Všetky uznesenia sú 

splnené, uznesenie o žiadosti pána Svätopluka Němca sa bude prerokovávať dnes. 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno berie na vedomie: kontrolu plnenia uznesení. 

 

K bodu 5. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne a drobné stavebné odpady 

   

Starosta obce predložil Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne a drobné odpady. 

Navrhuje navýšiť sadzbu poplatku za komunálne drobné stavebné odpady: 

- poplatník, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 22,- €/rok 

- poplatník, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a v zdaňovacom období dosiahol  

  vek nad 65 rokov vrátane 20,- €/rok 

- poplatník, ktorý je na území obce oprávnený užívať nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo  

  prechodný pobyt, chalupári 22,- €/rok 

- poplatník, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný  

  účel, ako na podnikanie 22,- €/rok 

- poplatník, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel  
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  podnikania 46,- €/rok 

- poplatník, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel  

  podnikania a ktorý má zamestnancov v pracovno-právnom vzťahu 27,- €/rok 

- poplatník, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce   

  v pohostinných službách 10,- €/pohostinné miesto/rok  

- sadzba poplatku množstevného zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je   

  0,030/kg 

 

Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 15 dní, počas ktorých 

môžu občania podávať písomné pripomienky. 

   

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené 

 

UZNESENIE č. 6/2022 k bodu 5: Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno   

 

berie na vedomie 

 

- Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné  

  stavebné odpady  

 

 

 

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

Podpis: Pavol Grusmann – starosta  

 

 

K bodu 6. Návrh VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno 

 

Starosta obce predložil Návrh VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno. 

Zmeny nastali v § 6 a 7, kde sa menia finančné pásma: 

Materská škola – deti       –A/3       2,20 € 

                        -   dospelí – B/3       4,20 € 

 

Základná škola –I. stupeň deti – A/3      1,70 € 

                           II. stupeň deti – A/3     1,90 € 

                           15 – 19 rokov – A/3     2,40 € 

                           dospelí            - B/3      4,20 € 
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Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 15 dní, počas ktorých 

môžu občania podávať písomné pripomienky. 

   

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené   

 

UZNESENIE č. 7/2022 k bodu 6: Návrh VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské 

Pravno  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno   

 

berie na vedomie 

 

- Návrh VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách  a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno  

  

 

 

 

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

Podpis: Pavol Grusmann – starosta  

 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 

Hlavná kontrolórka obce JUDr. Marika Barabas Pavlíková predložila plán kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2023, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli aj webovom 

sídle obce. 

Nakoľko neboli zaevidované žiadne pripomienky, poslanci plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2023 schválili. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené   

 

UZNESENIE č. 8/2022 k bodu 7: Návrh  plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno   

 

a) schvaľuje 
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno na I. polrok 2023 
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 b) poveruje 

- hlavnú kontrolórku obce Slovenské Pravno vykonaním kontrol podľa schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

 

 

 

 

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

                                                                                  Podpis: Pavol Grusmann – starosta 

 

 

K bodu 8. Dotácie na rok 2023  

 

KK Gladiátor K9 požiadal o dotáciu na rok 2023 vo výške 500,- € na zabezpečenie 10. 

ročníka Kynologického preteku  v Slovenskom Pravne. 

Dobrovoľný hasičský zbor Slovenské Pravno žiada o dotáciu na rok 2023 vo výške 1000,- € 

na bežný chod zboru. 

 

Obecný futbalový klub Slovenské Pravno požiadal o dotáciu na rok 2023 vo výške 11 000,- € 

za poplatky SFZ, TFZ, za rozhodcov, materiálne a zdravotnícke pomôcky. 

 

Poslanci dotácie vzali na vedomie a bude sa o ich výške rozhodovať na najbližšom 

zastupiteľstve. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

UZNESENIE č. 9/2022 k bodu 8: Dotácie na rok 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno  

 

- berie na vedomie 

 

žiadosti o dotácie na rok 2023  

- Kynologického klubu Gladiátor K9 vo výške 500,- € 

- Dobrovoľného hasičského zboru vo výške 1000,- € 

- Obecného futbalového klubu vo výške 11000,-€  

 

  

 

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

    Podpis: Pavol Grusmann – starosta  
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K bodu 9. Zriadenie vecného bremena  

 

Starosta obce navrhol zriadenie vecného bremena na parcele E KN 651 vo vlastníctve obce 

v prospech  nehnuteľnosti na parcele C KN 376/1 v dĺžke 3,30 m za účelom umiestnenia 

inžinierskej siete. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

UZNESENIE č. 10/2022 k bodu 9: Zriadenie vecného bremena 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno  

 

schvaľuje 

 

- zriadenie vecného bremena na parcele E KN 651 ostatná plocha v katastrálnom území obce 

Slovenské Pravno vo vlastníctve obce základe geometrického plánu č. 80/2021v prospech 

nehnuteľnosti parcela č. C KN 376/1 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce 

Slovenské Pravno v dĺžke 3,3 m za účelom umiestnenia inžinierskej siete 

 

 

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

    Podpis: Pavol Grusmann – starosta  

 

 

 

 

K bodu 10.  Zriadenie komisií na volebné obdobie 2022-2026 

 

Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili návrhy jednotlivých komisíí. Po ich predložení 

pristúpili poslanci k hlasovaniu. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

UZNESENIE č. 11/2022 k bodu 10: Zriadenie komisií na volebné obdobie 2022-2026  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno  

 

schvaľuje 
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- komisie a ich náplň na volebné obdobie 2022-2026 : 

Komisia financovania, rozpočtu, správy majetku: 

Predseda: Simona Lukáčová 

Členovia: Ing. Milena Timková, Katarína Šovčíková, Miloš Cesnak, Mgr. Zdenka Kurinská 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia: 

Predseda: Branislav Gríger 

Členovia: Kurinská Martina, Miloš Cesnak 

 

Komisia ochrany verejného záujmu: 

Predseda: Milada Belková 

Členovia: Martina Kurinská, Mgr. Zdenka Kurinská 

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania  

Predseda: Martina Kurinská 

Členovia: Milada Belková, Miloš Cesnak, Branislav Gríger, Katarína Šovčíková, Mgr. 

Zdenka Kurinská, Simona Lukáčová, Silvia Erteľová, Ľubica Chomisteková 

 

Komisia výstavby a rozvoja 

Predseda: Katarína Šovčíková 

Členovia: Branislav Gríger, Milada Belková 

 

Združenie pre občianske záležitosti  

Predseda: Mgr. Zdenka Kurinská 

Členovia: Elena Brngálová, Silvia Erteľová, Anna Jesenská, Martina Kurinská, Mgr. Anna 

Varholová, Ing. Milena Timková 

 

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

    Podpis: Pavol Grusmann – starosta  

 

 

K bodu 11.  Rôzne  

 

Starosta obce Pavol Grusmann: 

- predložil žiadosť Svätopluka Němca, ktorú končiace zastupiteľstvo posunulo terajšiemu. 

Menovaný má záujem kúpiť časť parcely C KN 879/1. Poslanci predbežne súhlasili. Žiadateľ 

si dá vypracovať geometrický plán, na základe ktorého sa vyhlási zámer predaja formou 

osobitného zreteľa. 

 

- pripomenul, že treba schváliť členov Dozornej rady pri Základnej škole ako aj Materskej 

škole v Slovensko Pravne za zriaďovateľa. Navrhnutí členovia boli schválení. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   7  Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková        

PROTI:  0      

ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie bolo schválené 
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UZNESENIE č. 12/2022 k bodu 11: Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno  

  

schvaľuje 

 

a) Miladu Belkovú a Katarínu Šovčíkovú za členov Rady školy pri Základnej škole 

Slovenské Pravno za zriaďovateľa  

b) Martinu Kurinskú za členku Rady školy pri Materskej škole Slovenské Pravno za 

zriaďovateľa 

 

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

Podpis: Pavol Grusmann – starostka  

 

 

- informoval o dokončovacích prácach na rekonštrukcii chodníka, kde sa kladie dlažba 

a o prácach v telocvični, kde kladú palubovku 

 

- pripomenul, že v nedeľu 27.11. o 16.00 hod. bude slávnostné zapálenie adventnej sviečky 

pred budovou obecného úradu 

 

- 3. 12. od 14.00 hod sa uskutočnia vianočné trhy na námestí, o 15.00 hod vystúpia deti 

z programom a o 16.00 hod. príde Mikuláš s darčekmi pre deti 

 

K bodu 12.  Pripomienky a návrhy poslancov 

 

Milada Belková – treba dokončiť odstránenie chemikálii v Základnej škole. 

 

 

K bodu 13. Pripomienky a návrhy občanov 

 

 

 

K bodu 9. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom a občanom za účasť a pozornosť na 1. zasadnutí. 

1 zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.50 hod. 

 

Zapísal/(a):Ing. Milena Timková 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Milada Belková                                  .......................................................  

 

Katarína Šovčíková                            ...................................................... 
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