Zápisnica č. 20/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17. 09. 2018 v zasadačke Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej a mandátnej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č. 4/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
4. Zásady odmeňovania členov ZPOZ a odmeny poslancov OZ
5. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
6. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov
7. Rozpočtové opatrenie č. 3
8. Zakúpenie komunálnej techniky
9. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
10. Predaj nájomného domu na ulici Maloslatinská súp. č. 807
11. Predĺženie činnosti ťažby a otvorenie prevádzky na území obce
12. Projekty obce
13. Výrub stromov na miestnom cintoríne
14. Doplnenie dopravného značenia
15. Zriadenie vyraďovacej a škodovej komisie v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom
Obce Zvolenská Slatina
16. Diskusia
17. Návrh uznesenia
18. Záver
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Ospravedlnila neúčasť
zástupcu starostky p. Beňa. Predložila program rokovania a zároveň navrhla doplnenie
programu v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Po schválení zmeny programu sa zasadnutie OZ riadilo doplneným
a schváleným programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: za predsedu návrhovej
komisie Emíliu Balážovú, za členov návrhovej komisie Alena Kubovská a Elena Bartková,
za overovateľov zápisnice: Mária Huliaková a Slavomír Hanuska.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Prednostka OcÚ urobila kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené.
Zároveň podala správu z pracovných porád poslancov z 25. 07., 13. 08. a 10. 09. 2018,
dôležité veci sú predmetom dnešného rokovania.
K bodu 3: Návrh všeobecne záväzných nariadení obce:
Pani starostka podala informáciu o Všeobecne záväznom nariadení obce o poskytovaní
dotácií z prostriedkov obce z roku 2015. Nakoľko obec má toto VZN roky v platnosti, po
konzultácií s kontrolórkou obce, aby sme mohli lepšie uspokojovať potreby žiadateľov,
pristúpili sme k novele VZN.
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Ako vyplýva z dôvodovej správy kontrolórky obce, navrhujeme zmeniť účel poskytovania
dotácií, ktorý je upravený v článku 4, Podmienky poskytovania dotácií, ods. 4, kde je
uvedené, že dotáciu nie je možné poskytnúť na nákup dlhodobého majetku. Nový názov
upresnený podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina.
Pani
starostka
vyzvala
predsedu
Komisie
na tvorbu
a posúdenie
VZN

p. Hanusku, ktorý konštatoval, že VZN bolo vyvesené v súlade so zákonom, neboli
vznesené pripomienky z radov občanov, ani poslancov, a preto komisia odporúča
VZN na dnešnom zasadnutí OZ schváliť.
K bodu 4: Zásady odmeňovania členov ZPOZ a odmeny poslancov OZ
Pani starostka dala návrh na aktualizáciu Zásad odmeňovania Zboru pre občianske
záležitosti. Aktuálne Zásady boli schválené OZ dňa 29. septembra 2011 uznesením č.
62/2011. Sobášov neustále pribúda a je náročné sa pripraviť na obrady časovo, nakoľko je
to vo voľnom čase je potrebné sa prispôsobiť plánovaním súkromných aktivít a zahŕňajú sa
sem aj náklady na ošatenie, či účes.
Momentálne s obcou v rámci ZPOZ spolupracuje 4-5 ľudí. Ak sa tento počet ešte zníži,
nebude môcť obec dôstojne obrady pripravovať. Po prerokovaní s poslancami OZ na
pracovnej porade, si dovolila pani starostka dať návrh na zvýšenie odmien účinkujúcich.
Čo sa týka odmeny poslancov, zostali finančné prostriedky na kapitole vyčlenené na tento
účel, preto si pani starostka dovolila navrhnúť odmenu na konci volebného obdobia, navrhuje
200 eur na každého poslanca a odmena kontrolórke 30 % z funkčného platu.
K bodu 5: Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
Pani starostka vyzvala hlavnú kontrolórku na podanie správy z vykonanej kontroly.
Kontrolórka obce konštatuje, že cieľom kontroly bola kontrola dodržania VZN č. 7/2016
o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na
žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce
Zvolenská Slatina a kontrola výšky vykázaných vlastných príjmov v školskej jedálni za
kontrolované obdobie v závislosti od skutočného počtu vydaných jedál pre cudzích
stravníkov za rok 2017.
Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.
K bodu 6: Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov
Správu z kontroly opäť podáva kontrolórka obce Ing. Škorňová. Cieľom kontroly bolo zistiť
ako rozpočtová organizácia dodržiava príslušné ustanovenia zákona o účtovníctve t.j. či:
- bola inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej
účtovnej závierky vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov,
- sú inventúrne súpisy spracované v súlade s § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- je inventarizačný zápis spracovaný v súlade s § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve).
Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. Inventarizačné rozdiely vzniknuté na mzdovom
okruhu sú nevýznamné a v inventarizácií identifikované.
Bude vypracovaná smernica pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov.
K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 3
Pani starostka aj k tomuto bodu vyzvala kontrolórku obce aby podala informáciu k
rozpočtovému opatreniu č. 3. Informovala, že z kapitálových výdavkoch vyčlenených na
nákup osobného automobilu sme presunuli na nákup pozemkov (6 400 €, pozemok pod
miestnu komunikáciu na ulici Športová), na nákup zariadení - unimobuniek na Strelnicu
v hodnote 11 000 €. Z prostriedkov vyhradených na rekonštrukciu Domu smútku na
rekonštrukciu chodníka v miestnom cintoríne vo výške 30 000 €, a z položky rekonštrukcia
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kultúrneho domu na rekonštrukciu spevnených plôch okolo budovy OcÚ a výsadbu zelene vo
výške 8 000 €.
Upravený rozpočet príjmov obce a ZŠ s MŠ k 30. 09. 2018 je vo výške 3 109 620 €
Upravený rozpočet výdavkov obce a ZŠ s MŠ k 30. 09. 2018 je vo výške 3 085 411 €.
K bodu 8: Zakúpenie komunálnej techniky
Pani starostka informovala prítomných o použití finančných prostriedkov získaných
z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie
odpadov na obstaranie komunálnej techniky vo výške 40 000 € (pričom z prebytku
hospodárenia z roku 2017 je výška finančných prostriedkov 22 827 € a z rozpočtu obce za
rok 2018 vo výške 17 173 €).
Plánujeme zakúpiť malotraktor s kabínkou. V súčasnosti máme zakúpený traktor, ktorý slúži
na odhŕňanie snehu, avšak je otvorený a pracovník je vystavený poveternostným
podmienkam. Vzhľadom na prijatie nového pracovníka do pracovného pomeru, máme
k dispozícii dvoch pracovníkov na prestriedanie. Podľa predprieskumu trhu je cena
malotraktora cca 30 000 € plus prídavné zariadenia. Samozrejme bude vykonaný proces
verejné obstarávanie.
K bodu 9: Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Pani starostka podala informáciu o podanej žiadosti na poskytnutie mimoriadnej dotácie
z rozpočtu obce od OZ BOROVINY na financovanie projektu „Trávnaté ihrisko“. Celkový
rozpočet je vo výške 7 300 €, pričom požadovaná výška dotácie je 3 000 €. Dotácia bude
použitá na obstaranie a pokládku trávnatého koberca vo výmere 1 000 m2. Trávnaté ihrisko
bude využívané na športové aktivity pre deti a mládež zo Zvolenskej Slatiny. Ide
o poskytnutie mimoriadnej dotácie na umelý trávnik vo výške 3 000 €. Na pozemok pod
multifunkčným ihriskom je platná nájomná zmluva s obcou.
K bodu 10: Predaj nájomného domu na ulici Maloslatinská súp. č. 807
Pani starostka informovala, že už v minulosti vedenie obce ponúklo pôvodným obyvateľom
Slatinky možnosť odkúpiť rodinné domy na ul. Maloslatinská. Niektorí nájomníci ju už využili
a za cenu znaleckého posudku obec predala 7 nájomných domov v ostatných 3 rokoch.
V súčasnosti požiadal o odkúpenie rodinného domu vrátane pozemkov p. Fega
z Maloslatinskej 807/3. Na základe vypracovaného znaleckého posudku Ing. Drahomírom
Kubányim bola všeobecná hodnota stavieb a pozemkov vyčíslená na 80 600 €. p. Fega bol
oboznámený s hodnotou a súhlasí s odkúpením. Zámer je zverejnený na úradnej tabuli a na
webstránke v lehote stanovenej zákonom. Návrh kúpnej zmluvy je pripravený. Po schválení
na dnešnom zasadnutí OZ môžeme pristúpiť k jej podpísaniu a následnému prevodu
majetku obce.
K bodu 11: Predĺženie činnosti ťažby a otvorenie prevádzky na území obce
Žiadosť o predĺženie povolenia činnosti ťažby sme vyradili z rokovania na dnešnom
zasadnutí. Doklady doložil na Obecný úrad p. Matuška len piatok, preto sme tento bod
programu z dnešného rokovania vylúčili, nakoľko poslanci neboli oboznámení
o podrobnostiach a doložených požadovaných dokladoch. Žiadosti sa budeme sa venovať
na najbližšej pracovnej porade.
V rámci tohto bodu pani starostka podala informáciu o došlom oznámení o otvorení
prevádzky pani Jany Trakslovej J-Nails Design, adresa prevádzky SNP 105. Otváracie
hodiny sú v súlade s VZN č. 1/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb, a budú od pondelka do soboty podľa objednávok.
K bodu 12: Projekty obce
Pani starostka informuje o financovaní prebiehajúcich projektov, ktoré sú presnejšie riešené
v rozpočtovom opatrení.
Objasňuje vybudovanie elektrickej prípojky do Domu smútku. Dom smútku je však doteraz
napojený podružne z bývalého poľnohospodárskeho družstva, čo by mohlo v budúcnosti
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spôsobiť problém. Preto vedenie obce navrhlo ešte pred realizáciou stavebných prác na
spevnených plochách a prístupovej ceste vybudovať samostatnú elektrickú prípojku k domu
smútku. Finančné prostriedky na realizáciu prác sú v hodnote cca 7 000 €.
V rámci projektov vykonaných v obci pani starostka informovala o realizácii stavebných prác
na spevnených plochách a úpravy okolia Obecného úradu a zelene.
V rámci tohto bodu pani starostka informovala o návrhu zapojenia sa do Národného projektu
Zelené obce, kde žiadateľom bude Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), obec
určí priestor, ktorý by sme chceli zazelenať v obci. Na základe pracovnej porady poslancov
sme s poslancami dohodli, že park pred poštou na Školskej ulici by bol zaradený do tohto
projektu. Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým
obciam je minimálne 5 000 EUR na jednu obec a maximálne 16 500 EUR.
Účasť obce spočíva v nákladoch na vypracovanie projektu vo výške 1 000 €. Predmetom
projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov na verejných priestranstvách
vo vlastníctve obce: dodanie drevín, výsadba drevín a ochrana, nevyhnutné terénne
a zemné úpravy, následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu 5 rokov po
realizácii projektu.
Obec v súčasnosti realizuje projekt rekonštrukcie materskej škôlky na ulici Budovateľská.
Stará časť je už v prevádzke. Nová časť by mala byť ukončená v budúcom roku. Zatiaľ sa
preinvestovalo 440 000 € z celkových takmer 800 000 €. Práce prebiehajú v súvislosti
s harmonogramom.
V rámci realizácie projektov bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu komunitného
centra, súčasného rodinného domu na ulici Družstevná. Celková výška požadovanej dotácie
je 323 982,64 z toho 5 % tvorí finančnú investíciu obce.
Ohľadne projektu na rekonštrukciu Domu smútku čakáme na cudzie zdroje. Výzva mala byť
až v septembri.
Zároveň čakáme schválenie cca 30 000 € na projekt hasičskej zbrojnice.
K bodu 13: Výrub stromov na miestnom cintoríne
Pani starostka ozrejmila skutočnosť, že už niekoľkokrát sa poslanci zaoberali touto
problematikou. Prístupová cesta do Domu smútku musí spĺňať určité parametre, t.j. šírka,
spevnená dlažba, hrúbka obrubníkov, atď. Výrub sme začali riešiť už v mesiaci júl – august.
Cesta sa rozširuje, bol začatý výrub ihličnatých drevín po ľavej strane. V mesiaci august sa
vyrúbali len tuje, ktoré bezprostredne bránili stavebným prácam a na ktoré bol vydaný
ornitologický posudok. Rozhodnutie zo Spoločného úradu Zvolen je ale vydané na výrub
všetkých ihličnatých drevín. Pani starostka sa pýta, či teda vyrúbeme tuje tak, ako navrhuje
spoločný úrad, nakoľko tuje nie sú vhodné dreviny v tesnej blízkosti hrobov. Poukazuje na
skutočnosť, že tí, ktorí tam majú hroby podávajú dotazy na obec o ich výrub, o čistenie
hrobov a okolia. Na druhej strane je skupina občanov, ktorá sa na to pozerá z hľadiska
životného prostredia a výrub kritizujú.
Pani starostka vyzvala občanov, aby sa v rámci diskusie vyjadrili k výrubu. Ozrejmila
skutočnosť, že z hľadiska obce nepotrebujeme už nič, máme právoplatné rozhodnutie na
výrub, ak sa rozhodneme, môžeme ich dať vyrúbať. Verejne sa to prerokováva
v zastupiteľstve v samostatnom bode len preto, aby sme informovali občanov a dali im
priestor občanom, aby sa mohli k výrubu vyjadriť.
K bodu 14: Doplnenie dopravného značenia
Pani starostka informuje prítomných, že už niekoľkokrát sme sa zaoberali doplnením
dopravného značenia v našej obci. OR PZ a Okresný úrado Banská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán však navrhovaný priechod pre
chodcov pred križovatkou cesty I. triedy a Očovskej cesty neschválil. V navrhovanom mieste
osadenia sú zlé rozhľadové podmienky a sú presvedčení, že prechod by znamenal zvýšené
nebezpečenstvo pre peších aj vodičov motorových vozidiel. Vodiči by nemali možnosť dobre
vidieť a zareagovať včas kvôli nepostačujúcim rozhľadovým pomerom.
Preto navrhli a aj určili použitie dopravného značenia nasledovne: V 11a „Zastávka
autobusu“ v smere Detva, vľavo pred križovatkou a vpravo za križovatkou s cestou III/2444,
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V 16 „Optická psychologická brzda“ v smere Zvolen, pred križovatkou s cestou III/2444,
A 14 „Chodci“ v oboch smeroch, na žltozelenom fluorescenčnom podklade na ceste I/16,
pričom uvedené dopravné značenia má byť zabezpečené správcom cesty I. triedy (SSC) do
15. októbra t.r..
Zároveň stanovili pre obec, ako žiadateľa zabezpečenie osvetlenia križovatky. Lehota nie je
stanovená, avšak máme túto povinnosť.
Pani starostka dodáva, že sme síce nejaké riešenie dosiahli, avšak to nie je to, čo obyvatelia
Očovskej cesty od vedenia obce požadovali.
K bodu 15: Zriadenie vyraďovacej a škodovej komisie v zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom Obce Zvolenská Slatina
V rámci prípravy inventarizácie majetku a záväzkov obce a na základe odporúčaní
priebežného auditu vykonaného za rok 2018 je potrebné zo strany obce prehodnotiť stav
majetku obce a vyčleniť prebytočný a neupotrebiteľný majetok, ktorý obec už nepotrebuje na
plnenie svojich úloh.
Za týmto účelom je obecné zastupiteľstvo v zmysle planých zásad hospodárenia s majetkom
obce Zvolenská Slatina povinné zriadiť vyraďovaciu a škodovú komisiu ako svoj poradný
orgán. Komisia musí mať najmenej päť členov a to v nasledovnom zložení: traja poslanci,
hlavný kontrolór a jeden zamestnanec obce, ktorého určí starosta.
Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina v zmysle čl. 6 ods. 3 Zásad hospodárenia
s majetkom obce Zvolenská Slatina zriaďuje vyraďovaciu a škodovú komisiu v zložení:
Balážová, Šulek, Libiaková, Škorňová, Svoreňová. Uvedené bude predmetom schvaľovania
na dnešnom zasadnutí.
K bodu 16: Diskusia
Pani starostka vyzvala prítomných poslancov aj občanov o podanie pripomienok v rámci
diskusie.
Zároveň úvodom diskusie informovala o uzatvorení zmluvy o dielo na výrub drevín
v ochrannom pásme cesty do Borovín. Obyvatelia žijúci v tejto časti obce sú informovaní.
Zároveň informovala o riešenie situácie s našiimi neprispôsobivými spoluobčanmi. Ako sa už
diskutovalo na zasadnutí OZ v júni, vzniknuté škody na majetku sme riešili, podali trestné
oznámenie, boli podniknuté všetky kroky zo strany obce, ale Okresný úrad, Odbor
všeobecnej správy Zvolen konanie o veci odložil, nakoľko osoby podozrivé z priestupku
v čase spáchania nedovŕšili vek 15 rokov. Škodu si obec môže uplatniť v konaní
občianskeho súdu.
Aj preto obec pristúpila k uzavretiu zmluvy o spolupráci so súkromnou bezpečnostnou
službou SG security.s. r. o. na vykonávanie preventívnych kontról v obci. Obec má záujem
o zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Rozšírili sme aj kamerový systém.
Pani starostka dala priestor prítomným.
Za Klub dôchodcov vystúpila p. Babicová, ktorá sa pýta na termín podania žiadosti na
finančné prostriedky z rozpočtu obce na podporu činnosti Klubu dôchodcov. Hovorí, že
Obecný úrad Klubu dôchodcov prepláca zájazdy, cesty, atď., do konca októbra podajú
žiadosť.
Ešte by sa chcela spýtať na ťažbu p. Matušku, ktorú by žiadala bližšie objasniť.
p. starostka ozrejmila situáciu, že p. Matuška potrebuje predlžiť povolenie na ťažbu, jedná
sa o ťažbu kameňa v Kameňolome Pod dielom. Zároveň dodáva, že tento bod bol na
začiatku rokovania z dnešného zasadnutia vylúčený, nakoľko chýbajúce doklady poslancom
neboli predložené. Vedenie obce zaujme stanovisko až po prerokovaní žiadosti na
nasledujúcej pracovnej porade poslancov.
p. Pavlík – sa zapojil do diskusie s otázkou, či je stanovený rozpočet na výrub stromov, ktorý
bude prebiehať v časti obce Boroviny. Chcel by požiadať o opílenie stromov popod
elektrickým vedením do strelnice.
p. starostka vysvetila, že toto nie je firma, ktorá rúbe z plošiny. Pília iba od zeme.
p. Pavlík sa pýta, aký má obec na výrub rozpočet.

5

p. starostka ďalej vysvetlila, že táto zmluva je uzavretá tak, že obec neplatí nič. Výrub
realizujú za drevnú hmotu, ktorú si po výrube zoberú s tým, že plochy vyčistia. S prácami sa
začne budúci týždeň, kedy si donesú stroje a techniku.
p. Pavlík sa ešte pýta na výrub v miestnom cintoríne, že on je v každom prípade za výrub
všetkých tují, pretože tieto prekážajú. A zároveň sa pýta, či sa plánuje niečo zasadiť, nejaké
iné stromy.
Zároveň sa všetci prítomní občania vyjadrili, že sú za výrub všetkých tují na cintoríne.
Pani Poliaková dodáva, že by bolo aj okolo urnového hája vypíliť, nakoľko je to rozbujnené.
p. starostka vysvetľuje, že vypiľovanie v tejto časti pripomienkujú občania, ktorí tam majú
uložené urny. Musíme ich najskôr osloviť.
p. Pavlík pripomienkuje, že iné obce majú osvetlený cintorín a my nič. Či bude prístupová
cesta osvetlená.
p. starostka vysvetľuje, že popri prístupovej ceste k domu smútku budú nové lampy
osvetlenia. Budú napájané z domu smútku, nezávisle od verejného osvetlenia.
p. Petáková sa pripája do diskusie s tým, že má pripomienky k zvýšeniu prístupovej cesty,
že je to vysoko a nedá sa to prekročiť.
p. starostka ozrejmuje, že obrubníky musia ísť vyššie, kvôli štrkovému lôžku a dodržaniu
sklonu na odvádzanie dažďovej vody. Pri rozšírených vstupoch pomedzi hroby budú
osadené schodíky, aby sa uľahčil prístup k hrobom.
Ešte sa p. Petáková pýta na vybudovanie komunitného centra, čo to je a čo to má byť.
p. starostka vysvetlila, že obec kúpila dom na ulici Družstevná, aby sme ho využívali na
skladovacie priestory, atď. Je potrebné ho zrekonštruovať. Teraz sú výzvy vyhlásené na
podporu marginalizovaných komuníty, je možnosť získať cudzie zdroje. Priestor by sa mal
zrekonštruovať, 5 rokov by sa mal používať na účel, na ktorý sa získajú prostriedky.
V prípade, že nám bude príspevok poskytnutý, po zrealizovaní rekonštrukcie objektu, by
sme sem presunuli terénne sociálne pracovníčky a vznikli by priestory, ktoré by mohli slúžiť
aj iným spoločenským organizáciám a občanom.
p. Poliaková hovorí o úpravách na Šibeniciach (ulica Očovská cesta). Zároveň podotýka,
že ulica T. Vansovej, smerom na Zolnú je tiež nebezpečná. Hrávajú sa tam deti, chodci
prechádzajú v týchto častiach a autá jazdia prirýchlo, motorkári, atď.
p. Hanuska navrhuje podať návrh na osadenie retardérov.
p. starostka sa vyjadruje, že môžeme podať žiadosť o osadenie retardérov na OR PZ
Zvolen, avšak podotýka, že to nie je miestna komunikácia, ale cesta II.triedy.
p. Pavlík navrhuje zákazu vjazdu kamiónov.
p. Huliaková sa vyjadrila, že tam tento zákaz už dávno je a nikto ho nerešpektuje.
p. Poliaková sa pýta, či do parku na ulici Školská pri pošte, budú osadené aj lavičky, s čím
nesúhlasí.
p. starostka odpovedala, že tento projekt „Zelené obce“ rieši iba výsadbu drevín, nie
osadenie lavičiek ani spevnené plochy.
K bodu 17: Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie uznesenie, počet poslancov 9,
prítomných 8
-uznesenie č. 349 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 350 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 351 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 352 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 353 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 354 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 355 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 356 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 357 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 358 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 359 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
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proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

-uznesenie č. 360 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 361 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 362 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 363 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 364 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 365 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 366 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 367 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov

proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 18: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom a občanom za aktívnu účasť
a ukončila rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostky

Mária Huliaková
overovateľ

Slavomír Hanuska
overovateľ
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