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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 06. 2019
Prítomní: 1. František Mašlej
2. Jozef Bandžak
3. PaedDr. Branislav Baran, MBA
4. František Bartoš
5. Michal Boleš
6. Mgr. Jozef Motýľ
7. Ján Talian
8. Mgr. Jozef Tomáš
Viď. prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Riešenie fotopasci v obci
5. Príprava osláv 70. výročia založenia TJ v obci
6. Príprava 17. ročníka folklórneho festivalu v obci
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal
prítomných na zasadnutí. .
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: Mgr. Jozef Tomáš a František Bartoš. Viď. uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý poslanci schválili. Viď.
uznesenie OZ.
4. Riešenie fotopasci v obci
Mgr. Tomáš, predseda komisie finančnej a pre správu obecného majetku informoval
prítomných poslancov o zasadnutí komisie, ktorá odporúča starostovi obce zakúpiť kamery
a inštalovať ich v priestoroch ZŠ, v parku oproti ZŠ, pri RD súp. č. 238 a na cintoríne.

-
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-

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že WIFI pripojenie sa zatiaľ nerealizuje.
V obci často dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev.

-

PaedDr. Baran informoval, že existujú dva druhy fotopasci – jedna vyhotovuje iba
fotografie a druhá zasiela fotografie na email. Je za zakúpenie tých drahších.

-

Mgr. Kušnírová – je za inštalovanie kamier v priestoroch ZŠ.

-

P. Talian – konštatoval, že niektoré obce majú prijaté VZN o zákaze požívania
alkoholických nápojov v obci.

-

Mgr. Kozák – za porušenie VZN obce môžu byť uložené pokuty a sankcie.

5. Príprava osláv 70. výročia založenia TJ v obci
p. Bartoš informoval o príprave osláv 70. výročia založenia TJ v obci, ktoré sa uskutočnia
dňa 06. 07. 2019. Pri tvorbe buletínu boli prítomní Mgr. Kozák, PaedDr. Diky, Mgr.
Havira a Mgr. Motýľ. Uvažuje sa o vydaní 150 ks buletínu. Bude vydaná aj pamätná
plaketa v počte 100 ks, na ktorú bol schválený príspevok z VÚC. Odmenení budú žijúci
hráči a funkcionári od roku 1950 do roku 1980.
-

PaedDr. Baran navrhuje menovite uviesť všetkých ocenených v buletíne. Je potrebné
zabezpečiť aj kameramana.

6. Príprava 17. ročníka folklórneho festivalu v obci
p. Bartoš informoval o príprave na 17. ročník folklórneho festivalu, ktorý sa uskutoční dňa
30. 06. 2019 od 13,15 hod. Na internete je zverejnená prezentácia a zoznam účinkujúcich.
Vyzval poslancov na aktívnu účasť pri zabezpečovaní priebehu festivalu.
7. Rôzne
V bode rôzne bolo prerokované:

-

Starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu zmluvy na vybudovanie
cyklotrasy. Je potrebné schváliť finančný príspevok vo výške 2 100,- eur na úhradu
nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie – viď uznesenie OZ.
Informácia o záplavách, ktoré boli v obci 2x do týždňa

-

Žiadosť p. Talianovej o napojenie sa k obecnému obrubníku – súhlas

-

Mgr. Tomáš – navrhuje sledovať náklady na spotrebu elektrickej energie a plynu pri
akciách v sále KSB, aby mohli reálne určiť cenu za využívanie priestorov,
- informoval prítomných o zámere Farského úradu v Kračúnovciach o odkúpenie
pozemku pod kostolom na parkovisko a aká je cena,

-

PaedDr. Baran, MBA navrhuje zabezpečiť zábrany na trávnik pri ZŠ,

-

-
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navrhuje predložiť žiadosť o finančné prostriedky na rozšírenie kapacity ČOV a opravu
potrubí,
- informoval sa, či obyvatelia bytoviek súp. č. 304 a 305 platia za používanie studne pri
ZŠ,
- navrhuje odmeniť hasičov za práce vykonané počas povodní

- p. Bartoš – informoval, že sú vymyté betónové kocky v potoku pri RD súp. č. 281 a 282 je potrebné zabezpečiť osadenie nových kociek,
-

Mgr. Kozák – navrhuje zvolať tváromiestne šetrenie za účasti pracovníkov PBH na
rekonštrukciu vodných tokov v obci na základe posledných udalosti v obci - viď.
uznesenie OZ,

-

Mgr. Kušnírová – informovala o úspešnom ukončení šk. roka 2018/2019,
-požaduje v priebehu prázdnin zabezpečiť opravu sociálnych zariadení pri ŠKD
a zabezpečiť kryty na radiátory,
- cez projekt ÚPSVaR zabezpečiť kuchárku do ŠJ ZŠ a urobiť hygienickú maľbu
v kuchyni,

-

p. Talian – žiada osloviť p. Daňka na vykosenie pozemku v susedstve jeho RD,

-

p. Bindasová – presun prebytku hospodárenia obce za rok 2018 do rezervného fondu
viď. uznesenie

František M a š l e j
starosta obce

Zapísala: Bindasová
Overovatelia: 1. Mgr. Jozef Tomáš
2. František Bartoš
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