
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Oravce, konaného dňa    

20. 1. 2023 o 17.00 hodine 

 
Na zasadnutí OZ boli prítomní: 

1. Ing. Ľubomír Pinka starosta obce 

 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana 

Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch 
 

3. Ďalší prítomní: kontrolórka obce Oravce Jana Klimová, Anna Filipčová 
 

 

K 1. bodu programu OZ: 

 

Starosta obce p. Ing Ľubomír Pinka privítal prítomných poslancov a zároveň otvoril rokovanie 

obecného zastupiteľstva Oravce. Na zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov, preto bolo 

konštatované, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

K 2. bodu programu OZ:  

 

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jána Styka za predsedu, p. Ivana Pinku za 

člena komisie. Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov Bc. Vladimíra Filipču 

a p. Svetlanu Pinkovú. Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil Bc. Petra Mazúcha.  

Starosta obce dal hlasovať. 
 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 

 

K 3. bodu programu OZ:  

 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce.  

Starosta obce dal hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. 

 

Hlasovanie: 

 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 

 



K 4. bodu programu OZ: 

 

Kontrola uznesení 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

konaného dňa 13.12.2022 uznesenie č. 16/2022, uznesenie č.27/2022 a uznesenie z apríla 

2022. 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 
 

K 5. bodu programu OZ: 

 

Schválenie splátkového kalendára pre splácanie pohľadávok voči bývalej pani starostke 

Anne Filipčovej 

 

Starosta Ing. Ľubomír Pinka predstavil prítomným požiadavky p. Anny Filipčovej ohľadom 

splátkového kalendáru týkajúceho sa splácania pohľadávok voči nej ako bývalej pani 

starostky. Splátkový kalendár sa týkal nevyplatenia výplaty v mesiacoch apríl – december 

2022, odstupného za 5 mesiacov a preplatenia 17 dní dovolenky v celkovej sume 22 096,59 

Eur. Obidve strany obec aj pani Filipčová sa doposiaľ nedohodli na mesačnej splátke ani na 

podmienkach splátkového kalendára. Splátkový kalendár bude predstavený obecnému 

zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.   

Starosta obce dal hlasovať o splátkovom kalendáre. 

 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 
 

K 6. bodu programu OZ: 

 

Navýšenie úveru na zabezpečenie chodu obce 

 

Starosta Ing. Ľubomír Pinka predstavil prítomným náklady a výdavky obce za mesiac 

December 2022 a Január 2023.  

Náklady a výdavky obce predstavujú: doposiaľ nezaplatené faktúry vo výške 952,30€, 

odvody za bývalú starostku Annu Filipčovú a odvody za súčasného starostu vo výške 5600€ + 

program pre evidenciu odpadov vo výške 100€, hroziaca pokuta obce za prekročenie dlhu 

obce ku koncu roka 2021 vo výške 1034€ a plat nového starostu za mesiac december vo 

výške 1005,66€. 

Celkové náklady vo výške 8691,30€. 



Predpokladané, odhadované príjmy z podielových daní obce Oravce za mesiac Január 2023 sú 

vo výške 6000€. Zostatok na účte a v pokladni obce ku dňu 20.1.2023 je  1038,3€. Z toho sú 

ale 934,57€ ešte prostriedky na referendum. 

Pri snahe uhradiť náklady, faktúry obce za mesiace december 2022 a január 2023 z vlastných 

zdrojov ako aj z predpokladaných príjmov obce za január 2023, obci Oravce chýbajú finančné 

prostriedky vo výške približne 2587,60€. 

Preto starosta obce Oravce Ing. Ľubomír Pinka navrhol navýšenie úveru vo výške 1600€, 

z dôvodu riadneho a včasného vyplácania faktúr a pohľadávok obce, pričom tento úver bude 

v dohľadnej dobe príjmom do obce z výrubu daní splatený. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oravce 

 

neschvaľuje 

Odôvodnenie: Na návrh kontrolórky obce Oravce pani Jany Klimovej, ktorá  neodporúča ísť 

do ďalšieho zadlžovania obce formou úveru, nakoľko je obec Oravce už aj tak veľmi 

zadĺžená, ale skúsiť hľadať finančné prostriedky inou formou, napríklad skorším vyplatením 

daní do obce prostredníctvom právnických osôb pôsobiacich v obci Oravce. Hlasovanie 

o navýšení úveru neprebehlo. 

 

Prítomní poslanci (menovite): 

Ján Styk, Bc. Peter Mazúch, Ivan Pinka, Svetlana Pinková, Bc. Vladimír Filipča   

                               
K 7. bodu programu OZ: 

 

Návrh na zmenu spoločného stavebného úradu 

 

Starosta obce na podnet poslancov zistil a uviedol informácie týkajúce sa zmeny spoločného 

stavebného úradu. Na základe zistených informácií dal starosta hlasovať, kto je za zmenu 

spoločného obecného úradu Selce a prejdenie na spoločný obecný úrad Hrochoť.  

 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 
 

K 8. bodu programu OZ: 

 

Vypínanie verejného osvetlenia 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s vypínaním verejného osvetlenia v čase 30 

minút po príchode posledného autobusu do obce t.j.  od 00:00 až do 4:00 čo je 30 minút pred 

príchodom prvého autobusu do obce a tým aj ušetrenia finančných prostriedkov obce. 

 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 4 

( p. Ján Styk, p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  



 

PROTI : 1 (Bc. Vladimír Filipča)      ZDRŽALI SA: 0 
 

K 9. bodu programu OZ: 

 

Diskusia 

 

Starosta obce v diskusii pripomenul prítomným, že od februára sa ide prerábať hlavný most 

v obci, pretože je v havarijnom stave. Prerábaná bude najprv jedna polovica, aby bol 

umožnený prejazd automobilov.  

Ďalej spomenul, že z dôvodu uzavretia polky mostu sa ale nevytočí autobus čiže bude 

potrebné zriadiť pravdepodobne náhradnú autobusovú zástavku na začiatku dediny na 

družstve, kde bude tým pádom potrebné nainštalovať jednu lampu verejného osvetlenia. Práce 

na moste by mali trvať približne 5 mesiacov. 

Taktiež bolo spomenuté, že firma bude potrebovať niekde zložiť materiál a bunku na náradie, 

kde starosta navrhol priestor za zvonicou v obci, keďže je tam aj elektrická energia. Tieto 

priestory patria ale Evanjelickej cirkvi, takže bude potrebné dohodnúť sa s nimi. 

Pán Ivan Pinka prisľúbil zapožičanie lampy, ktorú bude potrebné nainštalovať na náhradnej 

zástavke autobusu a taktiež poznamenal, že bude potrebné od firmy, ktorá bude mať na 

starosti práce na moste zistiť či bude umožnený prejazd aspoň nákladným autám ako 

napríklad vodárom, ktorí dopĺňajú obecný vodojem v čase sucha a nedostatku vody v ňom. 

 

Hlasovanie: 
 

HLASOVALI ZA: 5  

( p. Ján Styk, Bc. Vladimír Filipča , p. Svetlana Pinková, p. Ivan Pinka, Bc. Peter Mazúch)  

 

PROTI : 0         ZDRŽALI SA: 0 

 
K 10. bodu programu OZ:  

 

Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na prvom zasadnutí OZ v ich 

volebnom období aj roku 2023 a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísal : Bc. Peter Mazúch  

 

Overovatelia zápisnice : Bc. Vladimír Filipča v.r        

                                              Svetlana Pinková v.r      


