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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 03. 2020
Prítomní:

1. Michal Boleš
2. Jozef Bandžak
3. Marcela Bandžaková
4. PaedDr. Branislav Baran, MBA
5. Ján Talian
6. Mgr. Jozef Tomáš

Neprítomní: 1. František Bartoš
Viď. prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Riešenie optickej siete v obci
5. Kontrola plnenia uznesení za rok 2019
6. Rôzne
7. Interpelácia poslancov
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce p.
Michal Boleš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Ján Talian a Mgr. Jozef Tomáš. Viď. uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne
schválený. Viď. uznesenie OZ.
4. Riešenie optickej siete v obci
p. Haburaj – zástupca firmy T-com predložil prítomným poslancom návrh rozmiestnenia
optickej siete v obci. Navrhujú rozmiestnenie vo vzduchu aj v zemi. Pre nich je výhodnejšie
realizovať stavbu v zemi, nakoľko stĺpy by bolo potrebné rozmiestniť vo vzdialenosti asi 50 m.
-PaedDr. Baran, MBA – informoval sa či pri výstavbe sa nemôžu využiť aj naše stĺpy a ako je to
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s realizáciou prípojok pre občanov.
-Mgr. Kozák – aká je potrebná hĺbka pre uloženie káblov a ako je to s krížením s plynom.
-p. Bandžak – či sa môže realizovať kamerový systém.
-p. Haburaj – v dnešnej dobe si malo kto dal umiestniť stĺp do záhrady. Pri podzemnom
umiestnení by bola urobená ryha do hĺbky 40 až 60 cm a do šírky asi 15 cm. Rozkopávky by sa
realizovali po častiach, celá stavba by sa realizovala asi za 7 mesiacov. Obec si môže do ryhy pri
výkopových prácach uložiť chráničku a vyznačiť odbočky, kde budú umiestnené kamery.
Prípojky sa budú realizovať ku každému rodinnému domu.
5. Kontrola plnenia uznesení za rok 2019
Písomnú správu o plnení uznesení za rok 2019 predložil kontrolór obce Mgr. Jozef Kozák.
Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri prijímaní uznesení, aby sa k jednej veci neprijímalo
viac uznesení. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
6. Rôzne
-

-

7.

žiadosť p. Hudáčka Jána o odkúpenie pozemku – je potrebné vyhotoviť GP,
preplatenie sumy 119,50 eur pre p. Jaroslava Rozkoša za výmenu WC – OZ nesúhlasí
s preplatením, nakoľko neboli dodržané podmienky nájomnej zmluvy,
žiadosť Spoločnosti detskej onkológie o poskytnutie peňažného príspevku a poskytnutie
občerstvenie pri akcii „Na bajku onkodeťom 2020“ – OZ nesúhlasí s poskytnutím
finančných prostriedkov a odporúča poskytnúť občerstvenie pri akcii. Je potrebné
oboznámiť občanov s uvedenou akciou,
žiadosť p. Vincenta Lukáča o rozšírenie kanalizácie k jeho RD – na vedomie, OZ
nesúhlasí s rozšírením kanalizácie,
informácia zástupcu starostu obce o rekonštrukcii MK – list SPF o odpredaji pozemku na
výstavbu MK za trhové ceny,
informácia starostu obce o príprave festivalu dňa 28. 06. 2020,
návrh stavebnej komisie o určení ochranného pásma cintorína pre stavebnú činnosť
občanov – viď. uznesenie.
Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie vystúpili títo poslanci:
-

PaedDr. Baran – prečo je vyrezaný asfalt pri RD súp. č. 135,

-

Mgr. Tomáš – aktualizácia nájomného a zmena kategórie bytu v bytoch vo vlastníctve
obce,

-

p. Bandžak – aká bola odpoveď p. Dzurjuvovi na jeho žiadosť – navrhuje vysypať na
cestu jedno auto kameňa,
prečo sa neplnia uznesenia, ktoré sa schválili,
je potrebné umyť a namaľovať nové zástavky,
navrhuje osadenie zábradlia na most ku pálenici,

-
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-

Mgr. Kozák – doporučuje kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ na každom nasledujúcom zasadnutí OZ – je to potrebné uviesť aj v pozvánke na
zasadnutie OZ,
vyhlásiť v MR zákaz vypaľovania trávy v obci,
je potrebné reklamovať výstavbu chodníkov v obci, ktoré sú v záruke,
p. Bandžaková – ako je to s búraním RD súp. č. 404,
je potrebné opraviť detské kolotoče v MŠ a priestory na detskom ihrisku,
je potrebné nechať VO svietiť celú noc,
p. Boleš – firma WINET odstraňuje stĺpy v obci,
riešenie búrania RD súp. č. 404 je potrebné dať na občiansky súd,
navrhuje osadiť na detské ihrisko plastové kocky a doplniť nové prvky,
staré kolotoče v MŠ budú zlikvidované,
na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa rokovalo o žiadosti p. Dzurjuva a OZ jeho
žiadosť zamietlo.

8. Záver
Kedže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok a námietok
zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Michal B o l e š
poverený zastupovaním
Zapísala: Bindasová

Overovatelia: 1. Ján Talian
2. Mgr. Jozef Tomáš
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