Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 21. júna 2013

P r o g r a m : v prílohe zápisnice
P r í t o m n í : podľa priloţenej prezenčnej listiny
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Michal Ušiak.
V úvode vyzval všetkých prítomných o zachovanie minúty ticha ako pamiatku na bývalú
zamestnankyňu obecného úradu p. Máriu Balvanovú z Ďurďového, ktorá zomrela.
Starosta ospravedlnil Ing. Kvaššaya P. a p. Jozefa Kozáka, ktorí sa nemohli zasadnutia
zúčastniť. Privítal prítomných, oboznámil poslancov s programom zasadnutia, o ktorom dal
hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 2:
Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. J. Beňadika – predseda, členovia:
PharmDr. Mária Toporová a Ing. Ján Janiga.
O tomto návrhu nad starosta hlasovať:
Za:

7 poslancov

proti: 0

Zdrţal sa: 0

Za overovateľov zápisnice odporučil: p. Dušana Jance a p. Antona Valáška. Aj o tomto
návrhu dal starosta hlasovať.
Za:

7 poslancov

proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 3:
Starosta informoval poslancov o plnení uznesenia z minulého zasadnutia OZ
z 5. 4. 2013. Jednotlivé úlohy sa priebeţne plnili, bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych
zariadení v KD aj s odovzdaním diela. Zároveň informoval o zasadnutí obecnej rady, ktorá sa
konala 17. 6. 2013 a zaoberala sa predovšetkým prípravou materiálov do obecného
zastupiteľstva, prerokovala ţiadosti o odpredaj pozemkov, o zníţení nájmu v posilňovni,
územným plánom obce, bola oboznámená so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2012, s navrhovanými zmenami rozpočtu obce. Zároveň starosta informoval
o doplnení poţadovaných údajov do majetkových priznaní riaditeľky základnej školy
a i materskej školy v zmysle zákona, ktoré chýbali v minulom OZ.
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K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora o vykonaní auditu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2012. Zo správy vyplýva, ţe účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Pruţina k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňaţné toky boli v súlade
s zákonom o účtovníctve. Výrok audítora – bez výhrad.
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu.
Ing. Matušová – informovala, ţe správa bola prerokovaná aj vo finančnej komisii dňa
18. 6. 2013, s ktorou boli členovia komisie oboznámení a nemali k správe ţiadne
pripomienky.
Ing. Janiga – vyjadril pozitívne stanovisko k hospodáreniu obce vyjadrené v správe audítora.
Starosta obce – doplnil Ing. Janigu v tom smere, ţe pri plnení úloh obce musí byť vzájomná
súhra tak, aby boli výsledky priaznivé.
Nakoľko k správe z auditu neboli iné pripomienky, poslanci túto správu vzali na vedomie.
K bodu 5:
Obecná rada sa zaoberala aj prípravou nového územného plánu obce. Starosta obce,
tak ako aj členovia obecnej rady odporučili v súčasnosti nedávať spracovať nový územný plán
obce s tým, ţe je v obci dosť moţností k výstavbe.
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu.
Poslanci sa prikláňajú k stanovisku OR a v súčasnosti neodporúčajú vypracovanie nového
územného plánu obce.
Starosta dal o tomto návrhu – hlasovať s otázkou kto je za spracovanie nového územného
plánu.
Hlasovanie:
Za:

0

Proti: 5

Zdrţal sa: 2

K bodu 6:
Starosta informoval o odpredaji starej hasičskej
striekačky a zároveň kúpe
výkonnejšej striekačky od DHZ Ďurďové za sumu 3 700,- € Nakoľko doterajšia striekačka uţ
nepostačuje pre podmienky súťaţí našich druţstiev a naskytla sa moţnosť kúpy lepšej
striekačky, poţiadal poslancov o schválenie príspevku v sume 1 300,- €. Obec pôvodnú
striekačku odpredá za sumu cca 2 400,- € a zvyšok by doplatila z rozpočtu obce.
Starosta otvoril ku tomuto bodu diskusiu:
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p. Dolinka - ako hasič podporuje túto poţiadavku hasičov, nakoľko doterajšia uţ nespĺňa
dostatočne poţiadavky na súťaţe. Zároveň sa poďakoval za schválenie príspevku na kúpu
novej striekačky a pozval prítomných na povinnú okresnú súťaţ v nedeľu 23. 6. 2013 za
účasti 31 druţstiev.
Starosta dal preto o poţiadavke hasičov na kúpu novej striekačky v sume hlasovať:
Proti: 0

Za: 7

Zdrţal sa: 0

Zároveň starosta dal hlasovať o odpredaji starej striekačky v sume 2 400 €.
Za: 7

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 7:
Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanými zmenami rozpočtu obce k
21. 6. 2013, ktoré spracovala Ing. Belavá, ktorá v krátkosti oboznámila s dôvodmi zmien
v rozpočte. Starosta zároveň poţiadal poslancov o uvoľnenie prostriedkov z rezervného
fondu ku krytiu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou kultúrneho domu a to v sume
20 000,- €. Informoval o doteraz vykonaných prácach – a to rekonštrukcii sociálnych
zariadení, výmene okien a dverí, vybudovaní novej steny, oddeľujúcej sociálne zariadenia od
ostatnej časti KD. Z uvoľnenej čiastky plánuje vybudovať ústredné kúrenie, elektroinštaláciu,
nové rozvádzače. Zmeny rozpočtu boli doručené všetkým poslancom OZ.
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu:
PharmDr. Toporová – informovala sa, čo sa zo sumy 20 000,- € bude v KD financovať,
k čomu starosta podal vysvetlenie. Zároveň mala dotaz kto je stavebným dozorom na tieto
práce. Starosta informoval, ţe zodpovedný je dodávateľ p. Ďurček Milan, ktorý prvú časť –
rekonštrukciu sociálnych zariadení protokolárne odovzdal a bude dodávať aj ústredné kúrenie.
p. Jance – informoval sa o postupe v prácach na rekonštrukcii KD, či sú spracované projekty,
rozpočty na uvedené práce. Chýba mu kontrola, zodpovednosť za uvedené práce. Mal dotaz
na umiestnenie bojlera v pánskom WC, ktorý mohol byť umiestnený na iné miesto. Poslanci
sú zodpovední voči občanom, avšak sú málo informovaní a preto nemajú moţnosť niektoré
veci ovplyvniť, alebo sa ku nim vyjadriť.
Starosta oboznámil poslancov o postupe s tým, ţe chce, aby práce boli ukončené do 9/2013
a zároveň ich pozval po skončení zasadnutia OZ do KD na poslanecký prieskum.
Ing. Beňadik – doplnil p. D. Jance v tom, ţe poslanci by mali byť viac o tomto informovaní
a tieţ mal dotaz, či je spracovaný rozpočet na ústredné kúrenie, elektroinštaláciu, k čomu
starosta dal kladné stanovisko a rozpočty má vypracované.
Ing. Matušová – informovala sa o cenových ponukách na tieto práce, či sú spracované a či
schválené financie postačia na objem prác a tieţ sa informovala o projekte na rekonštrukciu
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KD. Konštatovala, ţe práce sú uţ vykonané a ešte nie sú projekty spracované. Zároveň
informovala, ţe zmeny rozpočtu boli prerokované aj vo finančnej komisii dňa 18. 6. 2013
a boli odporučené na schválenie.
Starosta informoval, ţe projekty na kúrenie sú na SPP kvôli tlakovým skúškam, nakoľko po
dohode s SPP bude prípojka KD vedená z jestvujúcej prípojky obecného úradu, čím sa obci
ušetria aj finančné prostriedky.
Ing. Janiga – priklonil sa k názoru starostu obce, ţe niekedy sa za projekty zaplatí nemalé
finančné prostriedky a v tomto prípade je dobré to robiť s domácimi firmami postupne.
Priklonil sa tieţ k názoru p. Jance, ţe po skončení prác, toto treba skontrolovať a prípadne
nedostatky odstrániť.
Starosta – informoval o pripomienke Ing. Smatanovej, nezávislej audítorky k obmedzeniu
právomoci starostu na zmeny v rozpočte obce, ktoré boli schválené v roku 2012 a to
právomoc zmien vo výške 1 000 € štvrťročne v rámci beţného rozpočtu. Navrhla toto právo
časovo neobmedzovať. Starosta preto navrhol ponechať túto právomoc, teda vo výške 4 000,€, ale neobmedzovať, ale nechať v rámci kalendárneho roka.
Nakoľko neboli vznesené
rozpočtu hlasovať:
Za: 7 poslancov

k tomuto bodu ďalšie pripomienky, starosta dal o zmenách
proti: 0

zdrţal sa: 0

Starosta dal zvlášť hlasovať ohľadom použitia prostriedkov z rezervného fondu
obce v sume 20 000,- € na práce súvisiace s rekonštrukciou KD – vykurovanie,
elektroinštalácie, rozvádzače.
Za: 7 poslancov

proti: 0

zdrţal sa: 0

K bodu 8:
-

Starosta predloţil poslancom žiadosť p. Daniela Belavého, Pruţina č. 78, ohľadom
zníţenia nájmu v posilňovni v KD z 23,- € na pôvodných 20,- €, nakoľko tam vykonal
práce v sume cca 300,- € k zabráneniu vlhnutia budovy.
Obecná rada odporučila tejto poţiadavke kladne vyhovieť a zníţiť nájom na
20,- €/mesačne, teda o 3,- €.
Ing. Janiga - podporil zníţenie nájmu, nakoľko posilňovňu vyuţívajú aj iní občania.
Poslanci k predloţenému návrhu nemali pripomienky.
Hlasovanie Za: 7 poslancov

-

proti: 0

zdrţal sa: 0

Starosta predloţil poslanom nasledovné žiadosti o odpredaj obecných pozemkov:
p. Marián Ďuriš, Pruţina č. 109 – parcela KN E 533 – orná pôda o výmere 44 m2
v k,ú. Pruţina. Obecná rada prerokovala túto ţiadosť a odporučila odpredaj za cenu
3,32 €/ m2 podľa osobitného zreteľa s prístupom na pozemok.
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-

Ing. Emil Kvasnica, Pruţina č. 58 – odkúpenie parcely KNC č. 198/18 – zastavaná
plocha o výmere 42 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Pruţina.
Obecná rada súhlasí s odpredajom za cenu 1,- € /m2 a to z dôvodu, ţe jeho manţelka
p. Kvasnicová Marta súhlasila s odpredajom jej pozemku na parcele č. 6015 pod
zberný dvor o výmere 46 m2, tieţ za cenu 1,- €/ m2 .
Kúpu pozemkov pod zberný dvor v obci a to na parcele č. KN E č. 6015 o výmere
1 473 m2 v k. ú. Pruţina v podiele 37/432 do vlastníctva obce Pruţina a to od:
1. Pavol Ďuriš – podielový spoluvlastník v parcele KN-E p.č. 6015 – orná pôda
o výmere 1 473 m2 s podielom 1/108 – t.j. 14 m2 LV 4936
2. Jozef Ďuriš - podielový spoluvlastník v parcele KN-E p.č. 6015 – orná pôda
o výmere 1 473 m2 s podielom 1/32 – t.j. 46 m2 LV 4936
3. Katarína Ďurišová - podielový spoluvlastník v parcele KN-E p.č. 6015 – orná
pôda o výmere 1 473 m2 s podielom 1/72 – t.j. 20 m2 LV 4936
4. Marta Kvasnicová - podielový spoluvlastník v parcele KN-E p.č. 6015 – orná
pôda o výmere 1 473 m2 s podielom 1/32 – t.j. 46 m2 LV 4936.
K predmetnému odpredaju doplnil aj Ing. Beňadik – ţe v prípade p. Kvasnicovej sa
čakalo na dedičské konanie a týmto by bol vysporiadaný celý pozemok pod zberný
dvor.
Starosta doplnil, ţe po vysporiadaní v 1/1 uţ môţe obec dať spracovať projekty
k vybudovaniu zberného dvora, kde uţ boli vykonané niektoré stavebné úpravy.
K ţiadostiam o odpredaj pozemkov dal jednotlivo hlasovať:
Hlasovanie za odpredaj pre p. Mariána Ďuriša s návrhom 3,32 €/m2:
Za: 7 poslancov

proti: 0

zdrţal sa: 0

Hlasovanie za odpredaj pre p. Ing. Emila Kvasnicu s návrhom 1 €/m2:
Za: 7 poslancov
-

proti: 0

zdrţal sa: 0

Starosta informoval, ţe v minulých OZ bolo riešené odkúpenie, resp. zámena pozemku
za penziónom pod Stráţovom, o ktorú má záujem majiteľ p. Viktor Kvaššay so
zámerom zámeny a zhodnotiť tento pozemok pre športové vyţitie. Nakoľko sa bude
spracúvať nový geometrický plán, vzhľadom na nové vlastnícke vzťahy, po
spracovaní tohto plánu a jeho predloţení do OZ sa opäť tento bod bude prejednávať.

K bodu 9:
Starosta informoval poslancov o pripravovanej spomienkovej slávnosti na 2. 9. 2013,
kedy bude slávnostné otvorenie školského roka z príleţitosti 200. výročia od narodenia
Štefana Závodníka. Starosta s vedením základnej školy, farským úradom a komisiou, uţ
podnikli kroky k príprave propagačných materiálov, pozvánok. Informoval, ţe sa pripravuje
kniha o činnosti a ţivote tohto významného dejateľa v dejinách Slovenska, ktorý v našej obci
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pôsobil 35 rokov. Obec by mala financovať vydanie tejto knihy, k čomu je potrebné pripraviť
podklady. Na odporučenie odborníkov je v kontakte s autorom zo SAV p. Cimbalom,
s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v sume cca 1 000,- € za spracovanie podkladov k vydaniu
knihy. Kniha bude vydaná do septembra o objeme cca 3 500 výtlačkov. 1 výtlačok by mal
stáť cca 3,50 €. Táto kniţka by sa dala všetkým pozvaným hosťom /zatiaľ prisľúbili okrem p.
biskupa Galisa/ asi 15 účastníci, zástupcovia z Matice slovenskej, slovenskí včelári,
z Ministerstva kultúry sa zatiaľ neozvali/. Pri príprave tejto slávnosti sa spolupodieľa aj pán
Bohumil Šťastný, ktorý iniciuje zbierku na tento účel, pričom on sám uţ prispel sumou 500,EUR.
Starosta oslovuje ďalších sponzorov, čím by sa zníţili výdavky. K tomuto bodu otvoril
diskusiu:
PharmDr. Toporová a Ing. Beňadik – informovali sa na p. Cimbalu, kto ho odporučil a ako
bude kniha písaná obsahovo, na čo bude zameraná, či bude návrh k nahliadnutiu.
Ing. Janiga – vyslovil prianie, aby sa do kaţdej domácnosti dostala aspoň broţúra, alebo
leták o ţivote Štefana Závodníka, ktorý sa musí dostať do povedomia všetkých občanov. Bol
prekvapený z ústretovosti aj na biskupskom úrade v Ţiline, kde sa zúčastnil spoločne so
starostom obce a p. dekanom Mgr. Gavendom osobného pozvania na túto slávnosť.
Starosta informoval, ţe vydanie knihy by stálo cca 2 500,- aţ 3 000 €. O tomto uţ diskutoval
s niektorými podnikateľmi aj s europoslancom p. Petrom Šťastným, ktorý tieţ prisľúbil
finančnú podporu. Zároveň informoval, ţe asi 50 kníh by sa venovalo a ostatné by sa za cenu,
ktorú obec zaplatí, predali ako propagačný materiál.Taktieţ informoval, ţe po dohode s p.
riaditeľkou ZŠ Mgr. Michálkovou sa uvaţuje aj o vydaní učebnej pomôcky na tému Štefan
Závodník. Starosta podčiarkol, ţe naše deti sú veľmi šikovné, len im treba nechať priestor.
Umiestňujú sa na výborných miestach v okresných i krajských súťaţiach. Informoval
o prisľúbení návštevy 2. 9. pána biskupa Galisa.
P. Jance. – pripomenul, aby sa nezabudlo pozvať aj záhradkárov,
o pozdvihnutie tejto osobnosti uţ aj v minulosti.

ktorí sa zaslúţili

Starosta doplnil, ţe sa pozvú záhradkári, aj včelári a bude odovzdaná aj Pamätná plaketa Š.
Závodníka zástupcami Slovenského zväzu včelárov. Starosta ešte pravdepodobne zvolá
mimoriadne OZ k príprave tejto významnej udalosti. Zároveň odporučil, aby si poslanci na
tento deň rezervovali voľno a akcie sa zúčastnili.
Ing. Janiga – informoval, ţe na Slovensku sú 2 spolky včelárov.
Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie.
K bodu 10: D i s k u s i a
Ing. Beňadik – informoval ohľadom rekonštrukcie na ihrisku TJ. Má vedomosť o moţnosti
získať grant z Ministerstva školstva SR na túto rekonštrukciu, preto chce pripraviť podklady.
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Rozpočet na takúto rekonštrukciu je cca 500 tis. €. Obec by mohla pomôcť financovaním
zemných prác. Zároveň oboznámil poslancov aj so spracovaným pôdorysom tohto ihriska.
Poslanci aj starosta takúto myšlienku podporujú.
Ing. Matušová – poţiadala, aby starosta zabezpečil materiály pre poslancov pred rokovaním
OZ v dostatočnom predstihu, aby sa mohli na zasadnutie pripraviť.
Taktieţ opätovne poţiadala o opravu chodníkov pri bývalej ŠJ aj na iných úsekoch v obci.
Taktieţ odporučila zaktualizovať zoznam pracovníkov obce na internetovej stránke, nakoľko
sú tam uvedení zamestnanci, ktorí uţ v obci nepracujú. /p. Gazdíková, Berhanová ../
Odporučila tieţ opraviť uznesenie z OZ z 5.4. 2013, kde bola nesprávne uvedená suma
presunu z rezervného fondu na rekonštrukciu KD vo výške 20 700,- € namiesto sumy 20 000,€ ako je to správne uvedené v zápisnici z toho OZ.
V závere svojho príspevku opätovne poukázala na vysoké výdavky na ČOV a jej prevádzku,
ktoré značne prevyšujú príjmy za tieto sluţby. S touto skutočnosťou sa zaoberala aj finančná
komisia, ktorá odporučila opätovne vyzvať občanov, aby sa jednotlivé domácnosti napojili na
verejnú kanalizáciu a na najbliţšie OZ pripraviť aktuálny zoznam o nových prípojkách.
K zásadám o odmeňovaní poslancov,... mala dotaz, ţe sa nemali opravovať pôvodné zásady,
ale dať na schválenie len dodatok k zásadám.
Starosta doplnil, ţe boli prijaté nové zásady, čím sa staré rušia. Uznesenie z 5. 4. sa opraví,
občanom sa zašlú opäť výzvy k napojeniu na kanalizáciu a zoznam sa zaktualizuje.
PharmDr. Toporová – mala dotaz, či môţu naši aktivační pracovníci kosiť okolo ciest,
nakoľko vysoká tráva ohrozuje bezpečnosť na cestách. Pridala sa k názoru Ing. Matušovej,
aby materiály do OZ dostávali v predstihu a aby boli o akciách v obci bliţšie informovaní.
Starosta informoval, ţe pri hlavnej ceste majú kosiť cestári a naši aktivační pracovníci by
mohli kosiť len pri miestnych komunikáciách.
Ing. Janiga – doplnil, aby starosta v tejto veci rokoval aj s cestármi. Zároveň sa poďakoval
starostovi Ušiakovi, p. D. Jance a p. A. Valáškovi za výrobu lavíc k sv. Jankovi v časti
Priedhorie. Taktieţ pozval všetkých na sv. omšu, ktorá sa bude 23. 6. 2013 konať práve pri
soche Jána Nepomuckého, ktorú minulý rok vybudovala obec.
Ing. Janiga doplnil, ţe boli by vhodné v priestoroch vstupu do tejto lokality vybudovať aj
suché WC.
Starosta informoval o inštalovaní informačnej tabule za osadou Riedka smerom na Mojtín
pod svahom slovenského hradiska Mesciská, ktorú inštalovali členovia občianskeho
zdruţenia Hradiská, spoločne so starostom obce Pruţina a inými nadšencami dňa 16. 6. 2013.
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Starosta tieţ informoval, ţe by chcel dať vyrobiť odpočívadlo v časti Mlynište, nakoľko práve
v letných mesiacoch tu oddychuje veľa ľudí. Na odpočívadlo sú vyčlenené aj financie
v rozpočte. Zároveň by chcel dať vyrobiť striešku nad prameňom pri soche J. Nepomuckého.
Ing.Beńadik – informoval, ţe má kolegu, ktorý takéto prekrytia studničiek robí, a preto by
poskytol fotografický materiál, podľa čoho by sa mohla takáto strieška vyrobiť.
K zoznamu prípojok domácností na kanalizáciu odporučil tento zverejniť aj na internetovej
stránke obce.
Ing. Janiga a p. Jance – doplnili, ţe je potrebné túto striešku zdvihnúť nad úroveň cesty, aby
tam v prípade prívaloch daţďov sa táto neznehodnocovala.
PharmDr. Toporová – sa informovala, kde má byť toto odpočívadlo vybudované..
P. Jance – informoval sa ako pokračujú práce na vybudovaní zberného dvora v obci,
ohľadom budovania cesty v IBV Klokočová, či sa bude pokračovať. Taktieţ poţiadal opäť
o vyhlášku v miestnom rozhlase s upozornením, aby občania nevyhadzovali odpad do
potokov, nakoľko tento sa zanáša. Poţiadal, či by mohli aj naši aktivační pracovníci potok
čistiť, upozornil tieţ na neupravený pozemok pri Janáčových, treba upozorniť majiteľa,
nakoľko to „špatí“ vstup do obce. Taktieţ poţiadal, aby obec vysporiadala pozemok, kde bolo
vybudované detské ihrisko, nakoľko toto nie je na LV, treba jednať s majiteľmi pozemkov
a prípadne toto odkúpiť.
P. Jance poţiadal starostu o výzvy občanom, ktorí sa budú napájať na kanalizáciu, aby túto
skutočnosť vopred oznámili obci.
Starosta prisľúbil zabezpečenie vyhlášky v MR, k ceste k IBV poznamenal, ţe je to
v kompetencii VÚC, ktorá však doposiaľ nemá schválený rozpočet a je preto problém
s financovaním tejto stavby. Pokiaľ ide o zberný dvor, celý pozemok uţ je vysporiadaný
a preto sa môţu spracovať projekty a budovať, resp. uchádzať sa o dotáciu
z Environmentálneho fondu. Pozemok pri Janáčových by mal patriť p. Grošaftovi, preto bude
v tomto rokovať. S vysporiadaním pozemku pod detským ihriskom na dolnom konci bude
jednať s majiteľmi a vypracuje sa geometrický plán.
Starosta tieţ informoval o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré
bolo vyhlásené vo vestníku. O súťaţné podklady sa prihlásilo cca 11 firmiem. Súťaţné
podklady by mali uchádzači odovzdať do 4. 7. 2013.
p. Ján Ďuriš – Pružina č. 1040 – vyjadril poţiadavku na kompostovisko pri bytovkách.
Starosta prisľúbil, ţe toto by sa mohlo zakúpiť a vyuţívať.
Taktieţ poţiadal opäť o spojazdnenie obehového čerpadla na bytovke 1040, nakoľko im nejde
pravidelne teplá voda. Starosta prisľúbil toto zabezpečiť.
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Tieţ mal dotaz, ţe nedostal odpovede na 2 ţiadosti, ktoré obci predloţil na OZ 5. 4. 2013 a to
na zakúpenie meračov na kúrenie a na odstavenia čerpadla v noci v čase od 1.00 h. – 4.00
hod. Starosta prisľúbil odpovede zaslať. Obec ale merače kupovať nebude.
Tieţ sa informoval ohľadom komasácie v časti Briestenné, v akom je štádiu, či bude
financovaná z prostriedkov EÚ a či sa bude robiť zároveň orná pôda a lesné pozemky.
Starosta informoval, ţe minister Jahnátek stopol všetky komasácie, nakoľko nie sú na to
financie.
Ing. Beňadik – doplnil informácie starostu obce v tom, ţe komasácia sa musí robiť
komplexne, inak by to boli zbytočné vyhodené financie.
Nakoľko poslanci nemali iné pripomienky, starosta pozval poslancov na tradičnú akciu v obci
– Jánske ohne a to v sobotu 22. 6. 2013. Zároveň vyzval Ing. Beňadika k predloţeniu návrhu
uznesenia z OZ, o ktorom dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:

7 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. V závere starosta poďakoval prítomným za
účasť na zasadnutí aj podnetné návrhy v diskusii a rokovanie ukončil. Starosta informoval
poslancov, že ďalšie zasadnutie OZ bude 27. 9. 2013.
Zároveň pozval prítomných do kultúrneho domu k prehliadke vykonaných a pripravovaných
prác na jeho rekonštrukcii.

Zapísala: Ing. Marta Belavá

Overovatelia zápisnice: Dušan Jance
Anton Valášek
Michal

Ušiak

starosta obce
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