Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 27. marca 2015

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
P r o g r a m : tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1:
V úvode zastupiteľstva, ktoré viedol starosta obce p. Michal Ušiak, ospravedlnil p.
Oľgu Apoleníkovú, ktorá z pracovných dôvodov prišla na zasadnutie neskôr.
Zároveň dal hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie: Za predloţený návrh programu: 8 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 2:
Do návrhovej komisie starosta navrhol: predseda – Ing. Igor Krištofík, členovia:
Ing. Jaroslav Beňadik, p. Stanislav Dolinka.
Hlasovanie: Za predloţený návrh starostu: 8 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Dušana Jance a p. Petra Vrábla.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 3:
Starosta informoval poslancov o vypracovaní nového územného plánu, z dôvodu, ţe
naposledy sa takýto plán spracoval ešte v roku 1995, neskôr doplnený o 7 doplnkov.
V súčasnej dobe je uţ nepostačujúci a je moţnosť na územný plán poţiadať o dotáciu
z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, čo by obec vyuţila. Poţiadal preto
poslancov o schválenie tohto projektu s tým, ţe by sa uskutočnili aspoň 2 stretnutia s občanmi
v KD v Pruţine, kde by mali moţnosť vyjadriť svoje podnety a návrhy, ktoré by sa
zapracovali do územného plánu obce na nasledujúce obdobie.
Diskusia k bodu:
Ing. Ján Janiga – informoval sa o ktoré lokality by sa jednalo v územnom pláne a ako sa bude
financovať. Starosta vysvetlil, ţe ide o celú obec a hradil by sa predovšetkým z dotácie.
p. Dušan Jance – chcel informáciu, či sa v pláne uvaţuje aj s priemyselnou zónou.
Ing. Jaroslav Beňadik – pripomenul, ţe treba počítať s tým, ţe po dopracovaní územného
plánu treba pripraviť aj inţinierske siete, čo uţ je finančne náročné.
Obecná rada na svojom rokovaní odporučila schváliť spracovanie územného plánu obce.
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Hlasovanie za vypracovanie nového územného plánu:
Za: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0.

K bodu 4:
Všetkým poslancom boli vopred doručené zmeny rozpočtu obce na rok 2015 k dátumu
27. 3. 2015, ako i 3 rozpočtové opatrenia, prijaté od začiatku roka. Starosta v krátkosti
oboznámil s navrhovanými zmenami a k bodu otvoril diskusiu.
P. Belavá vysvetlila niektoré presuny, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2015.
Poslanci nemali k navrhovanému 4. rozpočtovému opatreniu ţiadne pripomienky, preto dal
starosta o ňom hlasovať.
Za prijatie návrhu zmien rozpočtu: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0.

K bodu 5:
Starosta informoval o nasledovných podaniach a žiadostiach o dotácie:
-

-

-

Dotácia na MŠ SR – nadstavba Materskej školy Pruţina, rozpočet 100.000 € (vznikla
by nová trieda + sociálne zariadenia + spálňa – moţnosť umiestniť väčší počet detí).
Ţiadosť na kamerový systém v obci – z dôvodu zvýšenia bezpečnosti – ţiadosť na MV
SR na 6 bezpečnostných kamier.
Ţiadosť podaná na MF SR – rekonštrukcia Materskej školy Pruţina – zrušenie
sklobetónových výplní, domurovanie a nové okná – dokončenie.
Ţiadosť na Úrad vlády SR – rekonštrukcia budovy OÚ Pruţina – strecha – dotácia
bola obci schválená 25.3.2015 v sume 15 000,- € s 5 % spoluúčasťou obce. Obec má
na tieto práce plánované financie v rozpočte.
Obec poţiadala o vrátenie DPH Pôdohospodársku platobnú agentúru za zrealizovaný
projekt v roku 2014 – Turistický chodník – Potôčky.
Starosta rokoval s vedením Povaţskej vodárenskej spoločnosti ohľadom rekonštrukcie
vodovodu cez ulicu – Kardošovce (smerom od kostola po Cepákových), kde dostal
písomné stanovisko túto vetvu realizovať v roku 2016. Navrhol, aby sa pri tejto akcii
vybudovala aj kanalizácia, pokiaľ s tým bude súhlasiť PVS. Potom sa môţe pristúpiť
aj k rekonštrukcii tejto miestnej komunikácie.
Ţiadosť podaná na Environfond – kanalizácia obce. Zatiaľ obec nebola úspešná, je
prísľub, pokračovalo by sa po hlavnej ceste od „obrázka“ na horný koniec obce.
Starosta informoval aj o moţnosti zapojiť sa do súťaţe o „Dedinu roka“. Problémom
by bola absencia folklóru, či divadla v obci.

Diskusia k bodu:
Ing. Ján Janiga – zachytil v médiách, ţe na budovanie kanalizácií v obciach, kde sú
chránené vodné zdroje, by mali prispievať aj vodárne. Starosta uţ so zástupcami vodární
rokoval a mal by záujem o zvedenie kanalizácie do Beluše a jej správu previesť na
vodárne.
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p. Stanislav Dolinka - upozornil na nevyhovujúcu komunikáciu „Veličovce“ – sťaţnosti
občanov.
Starosta informoval, ţe je potrebné najskôr v tejto časti vybudovať kanalizáciu aţ potom
komunikáciu upraviť.
K bodu 6:
-

Starosta informoval poslancov o poţiadavke p. Antona Haviara Pruţina č. 1031 o
doplnok č. 2 k územnému plánu obce v časti Briestenné na vybudovanie skladu
paletizovaného ovocia, ktorý plánuje na svojom pozemku.

Obecná rada návrh takéhoto doplnku odporučila schváliť.
Diskusia k bodu:
Ing. Ján Janiga – podporil doplnenie plánu s prípadnou moţnosťou nových pracovných
príleţitostí.
Hlasovanie k bodu:
Za doplniňok č. 2 k ÚP: 9 poslancov
-

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Starosta informoval o úspešnom projekte v rámci Mikroregiónu Stráţovské vrchy,
ktorého členom je aj naša obec. Mikroregiónu bola schválená dotácia z PPA v sume
7 200,- €, ktoré financie však musia vopred zdruţiť jednotlivé obce a po zrealizovaní
projektu do 2 mesiacov sa dotácia obciam vráti. Naša obec by mala zdruţiť cca 1 394,€. DPH v sume 280,- € bude obec hradiť z vlastných zdrojov.
Projekt je zameraný na vzdelávanie zamestnancov samospráv.

Hlasovanie za uvedený projekt a predložené podmienky:
Za: 9 poslancov
-

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Starosta informoval o vzdaní sa funkcie predsedníčky Klubu dôchodcov pri OÚ
Bc. Kriţanovou zo zdravotných dôvodov. Taktieţ informoval o ţiadostiach na
vyplatenie odmien pre p. Kriţanovú a 2 členov ZO SZOPK pri SEV Poniklec. Novou
predsedníčkou bola na členskej schôdzi klubu zvolená Bc. Vilma Gazdíková.
Obecná rada neodporučila schváliť odmeny z dôvodu dotácií obce týmto zdruţeniam.
Starosta informoval, ţe financovanie Klubu dôchodcov sa zmení s tým, ţe bude klub
v organizačnej štruktúre obecného úradu a nebude sa uţ dávať príspevok na činnosť
ako doposiaľ.

Hlasovanie za návrh obecnej rady:
Za: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0
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-

Starosta informoval o ţiadosti ZO zdravotne postihnutých z Povaţskej Bystrice (sú tu
zdruţení aj naši občania) o príspevok na činnosť.
Stanovisko obecnej rady: neodporúča sa schváliť.

Diskusia k bodu:
p. Oľga Apoleníková – priblíţila činnosť ZO ZŤP ako akčnú, sú aktívni.
Hlasovanie k bodu:
Za neposkytnutie príspevku: 9 poslancov
-

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Starosta informoval o ţiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi – Farský úrad Pruţina,
o poskytnutie dotácie v sume 1 000,- € a to na zateplenie stropu zasadačky farskej
budovy a na rekonštrukciu obelisku večnému vojakovi pri kostole.
Stanovisko obecnej rady: neodporučila schváliť.

Diskusia k bodu:
Ing. Ján Janiga – podporil rekonštrukciu obelisku – táto pamiatka priláka turistov.
Ing. Igor Krištofík – priblíţil kritéria poskytovania dotácií v zmysle prijatého VZN č. 1/2014,
schváleného na 1. zasadnutí OZ, podľa ktorého sa príspevok nedá poskytnúť a obec
v súčasnej dobe aj pri kostole rekonštruuje verejné osvetlenie.
Ing. Belavá – poskytovanie dotácií je sprísnené, prichádza do úvahy jedine zmluva o zdruţení
finančných prostriedkov s určením, kto bude vlastníkom majetku a kto sa bude oň starať.
p. Oľga Apoleníková – upozornila , aby poskytnutie bolo správne aj po právnej stránke.
V závere sa starosta stotoţnil s predloţenými návrhmi a pripomienkami a odporučil tento bod
presunúť na ďalšie obecné zastupiteľstvo, kde sa pripraví aj predbeţný rozpočet.
Hlasovanie za presun tohto bodu na budúce OZ:
Za: 9 poslancov
-

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Ţiadosť Ing. Petra Belavého, Povaţská Bystrica ohľadom odpredaja časti parcely č.
1503/1 o výmere 20 m2 v časti obce Priedhorie, ktorú chce vyuţívať ako prístupovú
cestu na svoj pozemok.
Stanovisko OR: neodporúča z dôvodu, ţe v budúcnosti sa tu môţe budovať chodník.

Diskusia k bodu:
p. Oľga Apoleníková – poţiadala o vysvetlenie o aký pozemok ide a či to bude zasahovať do
cesty - starosta podal vysvetlenie a oboznámil poslancov s predloţeným nákresom.
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Hlasovanie za stanovisko obecnej rady-neodpredať:
Za: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Ţiadosť p. Milana Jančoviča z Trenčína, ohľadom vydania pamätnej listiny pre jeho
otca p. Pavla Jančoviča, ktorý bol ţupným tajomníkom HSĽS v 2. sv. vojne a mal
údajne zachrániť našu obec pred vypálením nemeckými vojakmi. S návrhom sa
zaoberala obecná rada, ktorá odporučila vyţiadať najskôr písomné stanoviská
historikov a aţ potom zaujať k tomuto stanovisko v OZ. Z tohto dôvodu starosta po
dohode s poslancami odporučil tento bod riešiť aţ na nasledujúcom OZ, na ktoré
pripraví získané podklady.
Hlasovanie za presun tohto bodu na budúce OZ:
-

Za: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 7: D i s k u s i a
-

Starosta predloţil „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Pruţina“, ktorú
spracovala riaditeľka MŠ p. Mičkovská. OR odporučila správu schváliť. Poslanci
nemali k správe pripomienky a správu zobrali na vedomie.

Hlasovanie za prijatie správy:
Za: 9 poslancov
-

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Starosta informoval poslancov o neúspešnom súdnom spore o určení vlastníctva
pozemku KNC 767 „zastavané plochy a nádvoria“ - pri Ligasových, po tom, čo OZ
neschválilo odpredaj tohto pozemku ešte v r. 2013. Obec hájila svoj záujem zachovať
prístupovú cestu k ďalším pozemkom našich občanov. K rozhodnutiu súdu podala
právna zástupkyňa obce odvolanie na Krajský súd v Trenčíne. Poslanci sa informovali
ohľadom výšky trov konania. Starosta podal informáciu s tým, ţe o ďalšom priebehu
konania bude poslancov informovať.

Diskusia:
Ing. Jaroslav Beňadik – vysvetlil dôvod, prečo tento pozemok bol vyvlastnený na obec –
príprava projektov na miestne komunikácie.
Poslanci splnomocnili starostu obce, aby pokračoval v odvolacom konaní.
-

Starosta informoval aj o došlých ţiadostiach v tomto týţdni a to p. Petra Gazdíka a p.
Petra Papuču. V zmysle rokovacieho poriadku však ţiadosti nezaradil do programu,
nakoľko prišli neskôr ako 10 dní pred konaním OZ.
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Ing. Igor Krištofík
-

-

-

-

-

Informoval, ţe finančná komisia prerokovala kompetenciu starostu obce, ohľadom
presunov v rozpočte obce a navrhla nasledovné:
Starostovi navrhuje schváliť kompetenciu presunov v beţnom rozpočte vo výške
5 000,- € kumulatívne/ročne s tým, ţe na najbliţšom OZ budú poslanci o presunoch
rozpočtu upovedomení.
Hlasovanie za navrhovanú kompetenciu starostu obce:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Poţiadal starostu obce o spracovanie „Plánu údrţby miestnych komunikácií“.
Starosta hovoril o ďalších etapách rekonštrukcie a údrţby ciest. Pripravuje sa
vybudovanie cesty od obecného úradu po prístupovú cestu ku škole, cesta pri
Bystrických, ku Kukučiarovým, ako i dobudovanie atletického oválu pri viacúčelovom
ihrisku pri škole.
Taktieţ poţiadal o dobudovanie komunikácie v rámci projektu 100 domov, ako
i o rozšírenie verejného osvetlenia a internetu v tejto lokalite.
Starosta informoval o osadení obrubníkov, ktoré zakúpila obec a dobudovanie cesta
prisľúbil do konca roku 2015. Taktieţ informoval o rokovaní s Telekomom ohľadom
internetu.
Poţiadal o doplnenie 1100 l nádob na odpad pre občanov v tejto lokalite.
Starosta informoval, ţe po dobudovaní cesty, si budú môcť občania zakúpiť 110 1
nádoby a bude tam zabezpečený riadny odvoz odpadu.
Poţiadal o dobudovanie atletického oválu a opravu poškodených lavičiek a náradia pri
viacúčelovom ihrisku.
Mal pripomienku k zimnej údrţbe ciest, nakoľko nebola skorá reakcia na ohŕňanie
snehu. V budúcnosti odporučil dohodnúť podmienky s dodávateľom sluţby vopred,
najlepšie uţ v jeseni, aby sa takéto situácie neopakovali. Poďakoval za ohŕňanie
chodníkov p. Jance.

Ing. Jaroslav Beňadik
-

po prevedenej rekonštrukcii Jednoty v obci navrhol zrezať 2 brezy pred týmto
objektom, nakoľko sú silne alergénne. Stromy sa môţu zrezať ešte do konca marca.

Starosta informoval, ţe zrezanie briez dohodne s vedením Jednoty, nakoľko pozemok nie je
vo vlastníctve obce.
-

Upozornil na 2 nové skládky nebezpečného odpadu v dolnej časti obce, ktoré treba
zlikvidovať.
Informoval, ţe zajtra s mladými ľuďmi z obce uskutočnia brigádu – vyčistenie okolia
cesty od odpadkov - smerom od Pruţiny do Tŕstia, na ktorú pozval aj členov OZ.
Informoval o pripravovanom „Behu zdravia“ v Pruţine, ktoré podujatie by malo byť
koncom leta, o čom budú občania upovedomení.
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p. Oľga Apoleníková
- tieţ upozornila na nelegálnu skládku za Hôrkami pri kríţi neďaleko „oplotkov“
- poţiadala o pomoc pri vyváţaní fekálií občanom, nakoľko je problém s „otočom“ na
dolnom konci.
Starosta prisľúbil spevnenie tejto plochy, resp. sprístupnenie vypúšťania priamo pri ČOV.

p. Dušan Jance
- taktieţ upozornil na čiernu skládku za Priedhorím, v časti Horné Močiare.
p. Peter Vrábel
- informoval o dokončenej rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove TJ – pozval poslancov
na kolaudáciu tohto objektu,
- upozornil na zlú miestnu komunikáciu v časti „Veličovce", poţiadal o dovezenie makadamu,
- taktieţ sa kriticky vyjadril ohľadom oneskoreného ohŕňania snehu v obci,
- brezy za ihriskom by bolo potrebné tieţ vyrezať z dôvodu alergénov.
Starosta opäť poznamenal, ţe cestu v časti Veličovce najskôr treba odkanalizovať. Pripraví
preto rozpočet aj na kanalizáciu.
Ing. Ján Janiga
-

Informoval o doplnení členov kultúrnej komisie, ktorej je predsedom a to o p. Evu
Ďurišovú – OÚ a príleţitostne by prizýval za základnú školu Mgr. Z. Briestenskú.

– informoval o kniţke, ktorú vydal p. Martin Olšovský aj o našom okolí, ktorá bola
hodnotená v časopise Kniţná revue veľmi kladne. Taktieţ informoval o príspevku z kniţnice
v našej škole a o rozhovore s Mgr. Šebákovou.
-

Poţiadal o pomoc pri doriešení Stráţovského štvorlístka – ide o vzájomné
spropagovanie susedných obcí – Čičmany – Zliechov – Mojtín a Pruţina –
umiestnenie tabúľ s moţnosťami a informáciami o uvedených obciach.

- Informoval poslancov o spracovanom kalendári kultúrnych podujatí v obci, z dôvodu
plánovania akcií, aby sa termíny neprekrývali. Kalendár bude zverejnený v úradnej tabuli a na
stránke obce a kalendár rozdal aj poslancom. Informoval aj o pláne akcií Penziónu pod
Stráţovom.
- poţiadal o prijatie zásad na udeľovanie čestného občianstva pri významných príleţitostiach
v obci, ktoré zatiaľ nie sú schválené, tieto môţe spracovať,
- poţiadal o čistenie autobusových zastávok v rámci jarného upratovania,
- informoval o svojpomocných prácach občanmiv časti Priedhorie – zvonica –nátery šindľa.
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P. Belavá
-

Poţiadala obecné zastupiteľstvo o pomoc pri budovaní kanalizácie vetvy z Richtárskej
ulice formou zdruţenej investície. Práce by si občania mohli vykonať svojpomocne.
Starosta obdobne ako v ulici Veličovce pripraví predbeţný rozpočet. K vstupom na
pozemky majú občania predbeţný súhlas vlastníkov.

Starosta obce Michal Ušiak
-

Informoval o ţiadosti p. Daniela Belavého, Pruţina 78, ohľadom ďalšieho prenájmu
„fitka“ v kultúrnom dome. Zatiaľ toto prevádzkoval od júna do konca roku 2014,
s mesačným nájmom 60,- €. Starosta upozornil na dodrţiavanie čistoty týchto
priestorov počas prevádzky.
Ing. Krištofík oboznámil poslancov o spotrebe energie za uvedené obdobie, ako i za
január a február 2015. (Za 7 mesiacov r. 2014 vychádza priemer spotreby cca za 40,€/ mesiac, nájom bol podľa zmluvy 60,- €/mesačne. P. Krištofík preto navrhol tento
nájom ponechať do konca roku 2015).
P. Belavá doplnila, ţe by bolo vhodné do zmluvy stanoviť fakturáciu energií nad
stanovený strop na základe predloţených výpočtov.
Starosta informoval o presune „fitka“ do priestorov klubovne Klubu dôchodcov.
Taktieţ informoval, ţe o „fitko“ je v obci záujem, p. Belavý prisľúbil permanentky pre
dôchodcov z Klubu a toto informoval, ţe toto zariadenie začali vyuţívať aj ţiaci 7.9. ročníka ZŠ.
Zasadnutia sa zúčastnil aj ţiadateľ p. D. Belavý a presun do priestorov klubu
dôchodcov by privítal.
p. Jance konštatoval, ţe v týchto priestoroch by sa dalo zabezpečiť samostatné
vykurovanie v zimnom období - potrebná je však revízia komína.
P. Apoleníková –informovala sa, či v nájme bude zahrnutá aj energia.

Starosta navrhol nájom ponechať na úrovni roku 2014 a uzavrieť novú zmluvu na rok 2015
s tým, ţe keď sa prekročí spotreba energie nad 480 €/rok, tak táto sa bude p. Belavému
fakturovať. S takýmito podmienkami by sa uzavrela zmluva od 1.4. do konca roku 2015.
Hlasovanie za prenájom s navrhovanými podmienkami:
Za: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

p. Stanislav Dolinka
- podal informácie z Rady školy ZŠ. Členovia RŠ zrušili pôvodne plánovaný majáles 8. mája
2015 v KD, z dôvodu konania „Bačovej cesty“ na salaši v Pruţine, ktorý bude v tom istom
termíne,
- hovoril o úspechoch našich detí hlavne v športových súťaţiach, nemajú však vytvorené také
podmienky ako inde. Poţiadal o pomoc obec pri vedení stolného tenisu v škole – majú 6
stolov.
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- tlmočil pripomienky k nedobudovanému atletickému oválu,
- hovoril o probléme umiestnenia detí v MŠ – zamietnuté ţiadosti.
Na pripomienky ohľadom stolného tenisu reagoval p. Peter Vrábel s tým, ţe hľadajú
fundovaného trénera na vedenie krúţku pre ţiakov. P. Starosta uţ predbeţne hovoril s p.
Krištofíkovou, ktorá sa v minulosti aktívne venovala tomuto športu.
Poslanci odporúčajú zriadenie triedy predškolákov aj v priestoroch školy. Starosta toto bude
vopred riešiť s hygienikmi. V minulosti bola trieda v priestoroch zborovne na 1. stupni
a počet ţiakov v škole bol oveľa väčší.
Ing. Ján Janiga odporučil výjazdové rokovanie v priestoroch základnej školy k hľadaniu
kompromisu a riešenia viacerých problémov v školstve.
p. Dušan Jance
- poţiadal starostu, aby sa obrátil na Slovenskú správu ciest, ohľadom poškodených vpustov
na hlavnej ceste, ako i chýbajúcich zberačov. Po zimnej údrţbe sú v zberačoch nánosy
nečistôt a niekde tieto chýbajú a ohrozujú bezpečnosť - napr. pri p. A. Valáškovi,
Ondrúškových, na dolnom konci pri Mikulových, kde po daţďoch stojí voda.
- Tlmočil poţiadavku p. Blaščáka, ohľadom umiestnenia tabule k zverejňovaniu inzerátov pre
občanov. Starosta prisľúbil toto dohodnúť so zástupcami Jednoty – v priestoroch vestibulu
Jednoty,
- poţiadal, aby sa pri údrţbe ciest upravil aj havarijný stav miestnej komunikácie na hornom
konci „pri kríţi“ k Janceovým, smerom na Hôrky,
- poţiadal o vyčistenie povaly kultúrneho domu a následné zateplenie, z dôvodu úniku tepla,
- kriticky sa vyjadril k nástenným kalendárom na rok 2015, sú neprehľadné.
P. Apoleníková
Tlmočila návrh, ktorý podala na stretnutí zástupcov obce s podnikateľmi, ktoré sa uskutočnilo
v marci t. r. Navrhla tzv. predaj „z dvora“ na miestnej trţnici, kde by občania mohli predávať
svoje produkty, ktoré dopestovali, prípadne sami vyrobili – ovocie, zeleninu, plantu, či košíky
a iné domáce produkty.
Poslanci takýto návrh podporujú.
P. Belavá – doplnila, aby sa pripravili podmienky takéhoto predaja v obci a aby občania boli
o takejto moţnosti upovedomení.
Starosta informoval o prijatí 8 aktivačných pracovníkov od 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015, ktorých
mzdu nám bude refundovať Úrad práce vo výške 95 %.
p. Jozef Kuco, ml. – občan prítomný na OZ. Starosta v zmysle rokovacieho poriadku dal
hlasovať o jeho zaradení do diskusie.
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Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
-

-

-

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

Navrhol, aby sa MŠ rozšírila v priestore od bývalého skladu uhlia. Starosta
informoval, ţe projekt so zámerom nadstavby uţ je na MŠ SR.
Informoval sa, z akého dôvodu sa náklady v ČOV fakturujú aj firmou Alvest aj p.
Veličom.
Starosta podal vysvetlenie, s tým, ţe Alvest vykonáva rozbory vody odborne a p.
Velič je vyškolený pracovník na obsluhu zariadení.
Poţiadal o rozšírenie a údrţbu rozhlasu v časti Chmelisko a v Briestennom.
Poţiadal p. Apoleníkovú, aby po vyhnaní oviec po Majtánovskej ulici, túto dala očistiť
od nečistôt, vzhľadom na sťaţnosti občanov.
Informoval sa ohľadom nájmu obecných lesov v časti pod Ţiarcom – Chmelisko,
o výrube stromov a budovaní cesty cez horu. Podľa neho obec má cenovo nevýhodnú
zmluvu o nájme. Starosta vysvetli, ţe cesta sa môţe vyuţiť aj na cykloturistiku.
Upozornil na sťaţnosti občanov ohľadom ničenia pozemkov občanov lesnou zverou.
K tomuto bodu sa vyjadril Ing. Beňadik, ktorý podal informácie komu treba škody
hlásiť, ako i podmienky odškodnenia a termín podania prípadných sťaţností.
K bodu 8:
Nakoľko iné príspevky do diskusie neboli, starosta vyzval Ing. Beňadika
k predloţeniu návrhu uznesenia z OZ, o ktorom dal starosta hlasovať:
Za prijatie uznesenia: 9 poslancov

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu 9:
Starosta v závere zasadnutia poďakoval za konštruktívne príspevky a účasť.
K nastávajúcim sviatkom poprial príjemné preţitie a pohodu a rokovanie OZ ukončil.
Nasledujúce zasadnutie bude pravdepodobne v máji.

Zapísala: Ing. Marta Belavá
Overovatelia zápisnice:
Dušan Jance
Peter Vrábel
Michal U š i a k
starosta obce
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