Zápisnica č. 6 /2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.09.2015 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 uznesenia
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o podmienkach poskytovania dotácie
z prostriedkov Obce Zvolenská Slatina
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 o príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť Centra voľného času
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác
4. Zámer zrušiť CVČ pri OcÚ a zriadenie CVČ ako súčasť ZŠ s MŠ, delegovanie
poslancov do Rady školy CVČ
5. Rozpočtové opatrenie č. 3
6. Správa hlavnej kontrolórky a plán činnosti na 2.polrok 2015
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - aktualizácia
8. Stanovisko obce k výstavbe RD, optickej siete a odpredaju domov
9. Zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a zriadenia vecného bremena
10. Riešenie nedoplatkov
11. Oprava obecného majetku
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver
K bodu 1:
Pani starostka srdečne privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Oboznámila
s programom rokovania. Poslanci schválili predložený program, ktorým sa rokovanie riadilo.
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Zuzanu Hraškovú, za overovateľov zápisnice E.
Balážovú, J. Šuleka. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda M. Kučera, členovia E.
Bartková, M. Libiaková. Poslanci návrh schválili.
K bodu 2:
Prednostka urobila kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. Konštatovala,
že jednotlivé uznesenia sú splnené.
K bodu 3:
Pani starostka oboznámila prítomných s návrhom VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Zvolenská Slatina
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť Centra voľného času
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác
Návrhy boli zverejnené na informačnej tabuli a webovej stránke obce od 07.09.2015.

Pripomienky dala p. poslankyňa E. Balážová, J. Kulich a hlavná kontrolórka, hlavne k VZN č.
3/2015. Pripomienky sa týkali obsahu v niektorých článkoch a formálnej úpravy. Boli
prehodnotené komisiou na tvorbu a vyhodnotenie pripomienok a zapracované do VZN.
Predseda komisie na tvorbu VZN a vyhodnotenie pripomienok predložil zápis z komisie.
odporúča VZN schváliť.
K bodu 4:
MŠVV SR vydalo rozhodnutie o zriadení Centra voľného času. Na návrh riaditeľky ZŠ s MŠ
v septembri obec by mala požiadať o zrušenie tohto zariadenia a súčasne o zriadenie CVČ ako
súčasť ZŠ s MŠ od 1.1.2016. ŠÚ vydal potvrdenie o pridelenie IČO.
Na návrh riaditeľky ZŠ s MŠ by malo od 1. septembra 2015 CVČ fungovať samostatne.
Výhodou samostatného subjektu je to, že za riadenie zodpovedá riaditeľ školy (finančné
toky, evidencie, zostavovanie výkazov a iné činnosti, ktoré súvisia s fungovaním CVČ), obec
dostane dotáciu 66 € na dieťa od 5 do 15rokov, ale pri samostatnom subjekte sa navyšujú
náklady na chod CVČ. Pri CVČ ako súčasť školy, finančné prostriedky ostávajú v takej istej
výške, ale odpadá administratíva spojená s CVČ a náklady na jeho chod sú nižšie.
Z uvedeného dôvodu riaditeľka ZŠ s MŠ T.Vansovej navrhuje, aby zriaďovateľ požiadal
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradenie CVČ ako súčasť Základnej
školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine od 1.1.2016.
Do Rady školy pri Centre voľného času boli navrhnutí:
- poslanci PaedDr. Slavomír Hanuska, Mgr. Alena Kubovská, Ing. Ján Šulek, doc. Ing.
Marián Kučera PhD.
- za pedagógov Bc. Aneta Konôpková
Pani riaditeľka CVČ Darina Purdeková predložila návrh rozpočtu na obdobie od 1.9.2015 do
31.12.2015.
CVČ Slatina má 14 krúžkov – prihlásených je 184 detí, čestné vyhlásenie dalo 163 detí.
Mzdy: 162 € na krúžok ( 5€/h – 12 týždňov po 2 hod =120 €, odvody 42 € ( 34,95%), spolu
2268 € (14x162). Ostatné náklady – 1625 € (RŠ, riaditeľka, účtovníčka). Mzdová účtovníčka
– 500 €. Náklady spolu 4393 €. Príjmy: vzdelávacie poukazy 1793 €, poplatky detí 100 €.
Požadovaná dotácia od obce 2500€.
K bodu 5:
Pani starostka predložila na rokovanie návrh rozpočtového opatrenia, nakoľko sa zvýšila
príjmová časť z 1 803 177 na 1 875 507 € t.j. o 72 330 €. Zvýšili sa podielové dane, obec
dostala dotácie z ministerstva kultúry na knižnicu (knihy, počítač, program), na súťaž
predníkov o cenu RO, z úradu vlády na sprievodné podujatie Pestré nôty našich primášov,
z úradu práce na pracovné náradie a pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach, na
podporu zamestnanosti, zo štátneho rozpočtu na matriku, stavebný úrad, evidenciu
obyvateľstva, na cesty a dopravu, z ministerstva zdravotníctva na rekonštrukciu zdravotných
zariadení, zo školstva na metodické pedagogické centrum. Zvýšené príjmy sa upravili aj vo
výdavkoch na príslušnú položku. Z podielových daní sa dáva účelová dotácia na opravu
oplotenia ZŠ. Rozpočet výdavkov sa upravuje z 1 797 625 na 1 869 955 €.
Poslanci odporúčajú rozpočtové opatrenie schváliť na OZ.
K bodu 6:
Kontrolórka obce predložila Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy obce za rok 2014 a Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. Správa je
prílohou zápisnice.

K bodu 7:
Pani starostka informovala, že obec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR)do konca roku 2015 s výhľadom do roku 2020. Musí sa aktualizovať
a zosúladiť s PHSR samosprávneho kraja. OZ Hučava Zvolensko, ktorého je obec členom,
nám ponúklo aktualizáciu PHSR za 500 €. Poslanci súhlasia, aby návrh spracovalo OZ
Hučava Zvolensko a navrhujú do komisie kultúry, vzdelávania, športu, mládeže – J. Šulek, A.
Kubovská, M. Huliaková, M. Kučera, a riaditeľku školy D. Purdekovú a do komisie
ekonomickej a sociálnej – E. Balážovú, E. Bartkovú, M. Libiakovú, J. Beňa, S. Hanusku.
K bodu 8:
Na základe súhlasného stanoviska k stavbe RD na p.č. KN C 600/1 poslanci navrhujú, aby
obec dala vypracovať GP na výkup pozemkov pod cestu a odkúpiť pozemky od ECAV
a Martina Paprčku a tiež aby obec dala vypracovať znalecký posudok, ktorý bude
podkladom ku kúpnej zmluve.
Martin Paprčka, SNP 150, Zvolenská Slatina – žiadosť o stanovisko k vybudovaniu vjazdu
z Kráľovej ulice k pripravovanej novostavbe rodinného domu na KN C par. č. 600/1 a súhlas
na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena cez Rybný potok (Seravu) KN C par. č.
2016/1. Poslanci odporúčajú dať súhlasné stanovisko k vybudovaniu na premostenie vjazdu,
za podmienky, že si žiadateľ dá vyhotoviť GP. Povodie Hrona vydalo súhlasné stanovisko pri
dodržaní všetkých určených podmienok. Vlastníkom časti toku je obec a OZ schvaľuje zámer
zriadenia vecného bremena na obecnom pozemku.
DTnet žiadal stanovisko k výstavbe optickej internetovej siete po el. stĺpoch a umiestnenie
spoločnej skrinky v budove obecného úradu s tým, že obecné verejné budovy budú mať
bezplatné napojenie na internet na dobu neurčitú (OcÚ, ZŠ, MŠ). SSE distribúcia a.s. Žilina
dali im súhlas na vedenie káblov po elektrickom vedení.
Nájomník RD na Maloslatinskej ulici č. súp. 800 požiadal o odkúpenie tejto nehnuteľnosti.
Poslanci navrhujú dať vypracovať znalecký posudok na tento rodinný dom na náklady obce.
K bodu 9:
Obci bola doručená žiadosť Urbariátu obce Zvolenská Slatina, pozemkové spoločenstvo
o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Slatinka na 20 rokov za sumu 60
€/ha na rok. Jedná sa o KN E par. č. 536/1 vo výmere 22090m2, 536/2 vo výmere 665m2 ,
536/3 vo výmere 8338m2 , 536/4 vo výmere 18635m2, 536/5 vo výmere 5196m2 , 536/6 vo
výmere 4431m2, 536/7 vo výmere 4114m2 , 536/8 vo výmere 7915m2 druh orná pôda
zapísaná na LV 282 v katastrálnom území Slatinka. Celková plocha je 63 469m2 . Poslanci J.
Šulek a M. Kučera dňa 7.9.2015 boli na obhliadke pozemkov spolu s p. M. Pocklanom. Sú to
náletové porasty, vzniknuté prirodzenou obnovou.
Poslanci navrhujú na OZ schváliť Zámer prenajať predmetné pozemky na 20 rokov Urbariátu
obce Zvolenská Slatina s tým, že na týchto pozemkoch bude hospodáriť v zmysle lesného
hospodárskeho plánu, zákona o lesoch a zákona o pozemkových spoločenstvách.
K bodu 10:
Finančná komisia prehodnotila zoznamy neplatičov dane z nehnuteľností a komunálneho
odpadu, stočného a nájomného za užívanie obecných bytov a obecných priestranstiev.
Členovia komisie konštatovali, že medzi daňovými dlžníkmi za komunálny odpad nie sú len
marginalizované rómske komunity, ktoré tvoria približne 50 % dlžníkov. Niektorí občania si
nesplnili svoju povinnosť počas celého sledovaného obdobia a ich dlh vo väčšine prípadov
dosiahol hodnotu vyššiu ako 200 €. Komisia navrhla do 30.9.2015 poslať všetkým dlžníkom
výzvy na úhrady dlhu. Tí, ktorí sú dlžní za DZN a KO a suma dlhu presahuje 50 €, vymáhať

dlh prostredníctvom exekučného konania. Za stočné a nájomné vymáhať nedoplatky súdnou
cestou, ak dlžná suma prekročila hodnotu 100 € v termíne do 31.12.2015.
Komisia odporúča vysporiadať zmluvné vzťahy, uzatvoriť zmluvy na vodné a stočné
s občanmi v uliciach, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu (do 31.12.2015).
K bodu 11:
Pani starostka informovala o havarijnom stave oplotenia školského areálu. Dala vypracovať
cenové ponuky na plot z dielcov a na murovaný s navýšeným pletivom. Plot z dielcov +
konštrukcia a pletivo navrch je ocenené na 9000 € bez pletiva, murovaný s pletivom navrchu
je 9933 €. Múr je 2,5 m vysoký a pletivo napojené do výšky 2 m. Dodávateľ poskytuje
záruku 2 roky .Finančná komisia odporúča opravu celého oplotenia z vlastných zdrojov obce.
Poslanci sa rozhodli v prvej fáze opraviť plot od Pašku, kde je najviac poškodený, z vlastných
zdrojov. V budúcnosti počítať s finančnými prostriedkami na opravu oplotenia spredu a od
bryndziarne.
Pani starostka informovala o priebehu prác na budove obecného úradu a navrhla, aby sa teraz
dal urobiť aj dvor zámkovou dlažbou, keď je všetko rozkopané. Poslanci súhlasili
s predloženým návrhom.
K bodu 12: Diskusia
1. Pani poslankyňa E. Bartková informovala, že žiadosť o zmenu druhu pozemku môže dať
len vlastník a nie nájomca. Obec prenajme poľnohospodárske pozemky Urbariátu, ale zmenu
na lesné pozemky musí urobiť obec na katastri nehnuteľností.
2. Pán P. Svital poďakoval za revízne správy, ktoré mu na jeho žiadosť boli poskytnuté.
Opýtal sa hlavnej kontrolórky, či bola pozrieť, v akom rozsahu boli revízie vykonané.
Hlavná kontrolórka odpovedala, že revízie boli vykonané dodávateľsky firmou JEEL
a revízny technik zodpovedá za revízie a predkladá revíznu správu.
P. Svital tvrdí, že revízie neboli vykonané a za uskutočnené práce je vyúčtované 247 €. Podľa
jeho zisťovania, revízia jedného rodinného domu trvá 2 – 3 hodiny a cena za revíziu je do 50
€. OZ sa má zamyslieť, ako sa s peniazmi nakladá. Ďalej k evidenčnému listu predpisu
nájomného povedal, že priestory ako je hala, chodba, kúpeľňa, WC, balkón, špajza, sklad,
schodisko v rodinnom dome v zmysle zákona by nemali byť spoplatnené, obec ich
neoprávnene obrala o peniaze. Fond opráv je priamo v nájme, neoprávnene zaplatil 3190 €.
Z ich strany ( presídlencov zo Slatinky) sú na nich páchané veľké krivdy. Vyzval poslancov,
aby sa zamysleli nad spôsobom prijímania uznesení voči nim. Podľa jeho tvrdenia, na základe
vyjadrenia právnika, všetky evidenčné listy sú neplatné, musia byť prerokované s nimi
a platné sú vtedy, keď ich podpíšu. To mu potvrdili aj z bytového podniku. Je to rozpor
s dobrými mravmi. Všetci z Maloslatinskej ulice sa rozhodli, že krivdu zverejnia vo verejných
oznamovacích prostriedkoch. Nakoniec žiada, aby obec prepadliny na miestnej komunikácii
na Maloslatinskej ulici opravila.
Pani starostka uviedla, že vo veci výšky nájomného práve prebieha súdne konanie . Sudca
potvrdil, že obec môže jednostranne zvyšovať nájomné. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je
právoplatné. Účastníci konania majú právo na odvolanie, teda konanie zatiaľ nie je ukončené.
Rodinný dom p. Svitalovi bol pridelený v roku 2000 a stále platí rovnakú čiastku 65,43 €.
Obec požiadala Ministerstvo financií o usmernenie výpočtu nájmu pre rodinné domy. Najskôr
bolo usmernenie, že nájomné v RD sa nepočíta podľa opatrenia MF SR 01/R/2008 (právnej
normy, upravujúcej výpočet nájomného v bytoch). Neskôr dalo MF SR stanovisko, že
nájomné v RD sa počíta podľa citovaného opatrenia, pretože väčšia časť domu sa užíva ako
byt. Po doručení posledného usmernenia z MR SR bol evidenčný list upravený
a odkonzultovaný s MF SR. Z evidenčného listu boli vyňaté plochy v zmysle zákona.
Spoločné stretnutie s nájomníkmi rodinných domov na Maloslatinskej ulici sa konalo

viackrát, ale komunikácia stále skončila s tým, že nesúhlasili so žiadnym navýšením
nájomného. Stále argumentujú, že pripravovanou výstavbou vodného diela Slatinka utrpeli
ujmu, ale rodinné domy dostali ako náhradné ubytovanie do nájmu a nie do osobného
vlastníctva. Je to taký istý majetok obce, ako každý iný a obec s ním musí aj tak nakladať.
Údržba a opravy rodinných domov sú nákladné. Napríklad len výmena plynového kotla za
kondenzačný, o ktorú teraz nájomníci žiadajú, aby mali menšie náklady, je cca 2500€. Pán
Svital uviedol, že doteraz na fond opráv zaplatil 3100 Eur, to znamená, že len výmena kotla
by vyčerpala takmer celý fond opráv a kde sú ostatné opravy a údržba RD. Nájomníci žiadajú
napr. opravu štítov, balkónov, dverí, okien atď.
P. Svital dodal, že ešte s bývalým starostom Kováčikom spisovali závady na domoch a nič sa
neurobilo. Ako perličku povedal, že nemôže zabiť klinec do steny, lebo je tam cementová
omietka. Mal by tam byť tepelnoizolačný materiál perlit. Nakoniec skonštatoval, že domy nie
sú kvalitne postavené a nájomná zmluva hovorí, že pôvodný nájom sa nebude zvyšovať.
Pani Necpálová uviedla, že ostatní nájomcovia platia nájomné v zmysle aktuálneho
evidenčného listu od roku 2012. Konštatovala tiež, že na oprave a údržbe domov sa neurobilo
skoro nič. Všetky opravy sa robili z fondu opráv, ktorý sa vyberal neoprávnene. Rodinné
domy sú v katastrofálnom stave, z nájomného - z fondov obec nečerpala žiadne zdroje na
opravy, kotle treba vymeniť, sú po dobe životnosti. Opýtala, že aký znalecký posudok obec
dá vypracovať na dom p. Šustera. Pýtala sa tiež, že ako sa budú závady na domoch
odstraňovať.
Pani starostka odpovedala, že obec dá vypracovať znalecký posudok na RD podľa osobitného
zreteľa, aby mohol byť podkladom pre odpredaj domu. Inak by obec mala odpredávať domy
– majetok obce verejnou súťažou. Požiadavky na opravu domov budú posúdené, či ide
o havarijný stav, či je tým znemožnené užívanie bytu v RD a postupne sa budú robiť opravy
poruchových častí, resp. výmeny nefunkčných zariadení domu. Poslanci sa budú zaoberať
každou žiadosťou osobitne, posúdi sa opodstatnenosť žiadosti a urobí sa fotodokumentácia
danej situácie.
Pani A. Necpálová uviedla, že nad schodiskom je jedno strešné okno, ktoré je napevno
zabudované, zateká jej, tvorí sa tam pleseň. Má 4 okná, ktoré sa nedajú otvárať. Žiada, aby sa
odborník prišiel na to pozrieť. Čo je havarijný stav? Nie je všetko zapríčinené nesprávnym
alebo nedostatočným vetraním.
Pani Z. Šovčíková sa vyjadrila, že pozná na Maloslatinskej ulici dom, kde pod balkónovými
dverami je medzera, že cez ňu vidieť na záhradu. Dvere boli viackrát nastavované, ale
problém sa nevyriešil. Navrhuje, aby sa vytvorila nezávislá komisia, ktoré posúdi nedostatky
v každom rodinnom dome.
Pán poslanec S. Hanuska uviedol, že tak nízke nájomné je nereálne, a neumožňuje obci robiť
nákladné opravy a údržby v takom rozsahu, ako nájomníci požadujú. V domoch sa netvoril
fond opráv, ktorý by dostatočne pokryl vznikajúce náklady na opravy. Pre porovnanie
uviedol, že v bytoch v bytovom dome majú nájom 160 € mesačne. Podotkol, že stavby v čase
výstavby sa robili podľa technológie vtedy platnej.
Pani poslankyňa Balážová sa pýtala, od kedy sa menil nájom a koľko za tie roky našetrili?
Pán P. Svital odpovedal, že v roku 2012 sa zvyšoval nájom.
Pani Maľová povedala, že všetko súvisí s vlastníctvom bytov. Že hoci tvoria fond opráv,
nemajú naň žiadne právo.
Pani starostka povedala, že na konci roka sa robí vyúčtovanie, a každý dostane informáciu,
aký stav finančných prostriedkov má na fonde opráv.
Pani A. Necpálová – vždy ste hovorili, že podľa zákona a NKÚ majetok treba zveľaďovať
a neodporúča sa odpredávať. Na vlastné náklady si dom zveľaďujú sami. Ale keď prší, popod
vchodové dvere jej tečie voda do chodby, žiada posúdiť funkčnosť dverí.

Pani starostka podotkla, že sa predsa s ňou dohodli, že požadované opravy na balkóne si
urobia sami, obec preplatí náklady na materiál.
Pán poslanec J. Šulek súhlasí s vyjadrením p. Hanusku, býva v obecnom nájomnom byte, kde
nájom platí vo výške 170 €. Predtým býval v súkromnom byte tak isto platil. Rád bude bývať
v rodinnom dome aj za 250 € mesačne. Súkromie v bytovom dome a v rodinnom dome je
veľký rozdiel. Opravy, ako povedala pani starostka, možno realizovať len do výšky
finančných zdrojov v rámci kapitoly bytového hospodárstva v rozpočte obce. Navrhol, aby sa
poslanci na pracovnej porade dohodli o postupe riešenia jednotlivých požiadaviek opráv.
Bude komisiou vykonaná obhliadka v domoch, urobí sa fotodokumentácia , posúdi sa
havarijný stav. Nenechajú všetko na zamestnanca OcÚ p. Pavlíka.
Pani Maľová poukázala na nedostatky, ktoré zistili, keď vymieňali na dome terasové dvere na
vlastné náklady. Dvere sa nedali vybrať, boli bez výplne, čiže nekvalitne osadené. Vymenili
aj vchodové dvere.
Pán P. Svital dodal, že v auguste pred 4 rokmi bola prietrž, na dverách má tesniacu gumu
a cez zatvorené dvere mu pretekala voda do domu, nestíhal ju odstraňovať. Uvítal, že
komisia sa príde pozrieť do domov. Medzi oknami má ráno a večer rosu. Za socializmu
v Pardubiciach robili drevené okná, ktoré sa ani teraz nerosia. Nemci v 70-tych rokoch
likvidovali plastové okná, prešli na drevené a u nás sa ďalej používajú.
Pani poslankyňa A. Kubovská povedala, že informácia je dobrá, ale to mi nevyriešime.
Pani poslankyňa E. Bartková dodala, že podnetmi sa budú poslanci zaoberať na pracovnej
porade.
Pani Z. Šovčíková sa opýtala na základe čoho sa robila revízia hromozvodov. U nich bol
starší pán, postavil sa na dvore, vizuálne posúdil, že je rovno, je dobrý. Ďalej poukázala na
opätovne sa šíriaci zápach z bryndziarne. Bryndziareň odvetrávacie okno zamurovala, urobili
otvor k ich rodinnému domu . Je to katastrofa, nedá sa tam existovať, nech to obec rieši.
Pani starostka odpovedala na dotaz, že revízia hromozvodov sa robí podľa zákona,
dodávateľsky, na základe zmluvy. Za vykonanie revízie zodpovedá revízny technik. Na
dotaz o šírení zápachu z Bryndziarne odpovedala, že zariadi spoločné stretnutie poslancov so
zástupcami Bryndziarne.
Pani Z. Šovčíkova nechce, aby boli pozvaní na stretnutie s bryndziarňou. Vo svojom
diskusnom príspevku ďalej konštatovala, že ju mrzí , že obec peniaze na nahratie CD
neodsúhlasila. Nesúhlasia s podmienkou, že obec dá 1000 € za odkúpenie 100 ks CD.
Folklórna skupina Slatina CD bude predávať v takejto sume sama. Dala dotaz na hlavnú
kontrolórku, či Heuréka vrátila peniaze. Povedala, že oni vedú krúžok za „vatikánsku menu“.
Základnej škole je vďačná za CVČ. Štyri roky učia folklórny tanec, majú 18 detí.
Hlavná kontrolórka informovala, že ide na kontrolu CVŠ o tri týždne.
Pani starostka povedala, že tento rok nebola podľa platného VZN možnosť poskytnúť
mimoriadnu dotáciu. Preto obec schválila príspevok na nahrávanie CD takýmto spôsobom.
Súčasťou programu OZ je schválenie VZN, podľa ktorého bude možnosť dať aj mimoriadnu
dotáciu. Do 31.10.2015 je termín na podanie žiadosti o riadnu dotáciu a treba v nej uviesť
všetky predpokladané akcie na rok 2016.
Hlavná kontrolórka doplnila, že v programe rokovania OZ je návrh na schválenie VZN
o dotáciách, sú nové prílohy a treba si podať žiadosť a rozpísať pripravované akcie, rozpočet
podľa akcií.
Ďalej dodala, že na podnet p. Gabaša, ktorý jej dal dve telefónne čísla na firmy, ktoré robia
revízie, tretí kontakt si zohnala sama a urobila prieskum trhu v roku 2014, aby porovnala
aktuálnu cenu. Zistila, že firma JEEL ponúkla uskutočnenie revízie za primerané sumy,
dokonca aj nižšie ako niektorí ďalší oslovení.

Pán J. Nagy poďakoval pani starostke a poslancom v mene bytového domu na Družstevnej
ulici 97/3 za povolenie úpravy parkovacích miest. Materiál financovala obec a ostatné si
urobili svojpomocne.
Pani starostka vyjadrila spokojnosť, že obyvatelia bytového domu prejavili vlastnú iniciatívu
a svojpomocne si upravili parkovisko a zveľadili okolie.
K bodu 13:
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie
- č. 69 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 69 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 70 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 71 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 72 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 73 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 74 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 75 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 76 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 77 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 78 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 79 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 80 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 81 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 82 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 83 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 84 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 85 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 86 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 87 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 88 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
- č. 89 – prijaté – za 9 poslanci, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 14:
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ
ukončila.
Zapísala: Zuzana Hrašková
Ing. Anna Pavlendová
prednostka OcÚ

Ing. Mária Klimentová
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zástupca starostky
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