ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystrany konaného
dňa 29.06.2016 o 16:00 hod. v Zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie

Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Schválenie záverečného účtu
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2016
8. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti.
9. Odvolanie predsedu finančnej komisie a určenie nového predsedu.
10. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Bystranoch vyhotovením dodatku k Zásadám
odmeňovania poslancov.
11. Zrušenie uznesenia č. 54/2016
12. Prerokovanie odmien pre poslancov Obecného zastupiteľstva
13. Prerokovanie plánovanej výstavby garáže pre obecný autobus
14. Prerokovanie kúpy betónovej zatrávňovacej dlažby na úpravu terénu.
15. Prerokovanie plánovanej montáže kovanej brány pri vstupe na
parkovisko za budovou obecného úradu
16. Schválenie určenia z akej položky a v akej výške ceny sa presunú
finančné prostriedky pre výstavbu chodníka v Rómskej osade
17. Úprava rozpočtu
18. Schválenie členov Rady školy pre ZŠ v Bystranoch na najbližšie
funkčné obdobie.
19. Schválenie predaja pozemku s osobitným zreteľom podľa ust. § 9a ods.
8 písm. e) zákona o majetku obcí kupujúcim: Rastislav Žiga, Bystrany
241, a Zlatica Žigová, Bystrany 225
20. Schválenie Zámeru č.1 na priamy predaj pozemkov v obci Bystrany
21. Žiadosti
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce p. František Žiga otvoril 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva a
privítal všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce podal tieto návrhy: zapisovateľka – p. Ing. Eva Baranová, overovatelia
- p. Fabián Mirga a p. Jozef Dunka, návrhová komisia – p. Roman Kandráč a
p. Ján Kľoc.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice
a návrhovú komisiu.
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

3. Schválenie programu
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu navrhovanému programu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program.
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

4. Kontrola uznesení
Zapisovateľka prečítala uznesenia z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenia zo dňa 10.05.2016 boli splnené, alebo sú v plnení.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2015

6. Schválenie záverečného účtu
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali Hodnotiacu správu k plneniu Programového
rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2015.
Skonštatovali , že obec splnila príjmy spolu vo výške 2 178 779,44 €, čo je 87,88 % z ročného
rozpočtu a výdavky čerpala spolu vo výške 2 038 189,11 € , čo je 82,21 % z ročného rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2015.
Ďalej OZ schvaľuje:
1.) prebytok hospodárenia v sume 90 962,08 eur , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. ) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 9 096,00,00 €.
3.) použitie zostatku finančných prostriedkov v sume 81 866,08 € na tvorbu fondu rozvoja obce
Dokument-záverečný účet obce Bystrany tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Radoslav Ščuka prečítal plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Poslanci OZ doplnili plán kontrolnej činnosti o tieto body:
-

Finančná kontrola Školskej jedálne, MŠ 98, MŠ 49 a ZŠ v obci Bystrany,

-

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006,

-

Inventarizácia.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

8. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Radoslav Ščuka prečítal správu z kontrolnej činnosti za I. polrok
2016.
Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti za I. polrok 2016.
9. Odvolanie predsedu finančnej komisie a určenie nového predsedu
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o odvolaní predsedu finančnej komisie p.
Mariána Pavľáka.

Hlasovanie:

za:5
p.František Žiga
p.Roman Kandráč
p.Jozef Dunka
p.Fabián Kandráč
p.Fabián Mirga

proti: 2

zdržal sa:2

p.Marián Pavľák
p.Milan Jochman

p.Gejza Kandráč
p.Ján Kľoc

/5:2:2/

10. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Bystranoch vyhotovením dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov
p. František Žiga predniesol návrh na doplnenie zásad odmeňovania poslancov: je potrebné
doplniť a upresniť spôsob odmeňovania poslancov – za prácu v komisii, mimoriadne odmeny,
štandardné odmeny,...
p. Marián Pavľák reagoval, že chýba rokovací poriadok komisií.
Hl. kontrolór obce Radoslav Ščuka odpovedal, že pred nejakým časom poslal p. Pavľákovi
návrh na rokovací poriadok komisií a podľa návrhu si každá komisia vypracuje vlastný
rokovací poriadok.
p. Marián Pavľák dodal, že komisie to nebudú sami vedieť vypracovať.
Hl. kontrolór obce Radoslav Ščuka odporúčal, aby si k vypracovaniu rokovacieho poriadku
prizvali osoby, ktoré im môžu poradiť. Napríklad ak sa jedná o rokovací poriadok športovej
komisie, tak nech sa poradia s človekom, ktorý rozumie aj športu a organizácii v oblasti
športu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento bod rokovania.

11.Zrušenie uznesenia č. 54/2016
Zapisovateľka prečítala znenie uznesenia č. 54/2016
-

Obecné zastupiteľstvo v Bystranoch schvaľuje: mimoriadne odmeny vo výške 1000 € netto pre
poslancov, za úspešné aktivity pre obec, za prvý polrok 2016, ktoré budú vyplatené v mesiaci
júl 2016.

Uznesenie treba opraviť a doplniť menovite komu sa vyplatí odmena a z akej položky
rozpočtu obce.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o zrušení uznesenia č. 54/2016
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

12.Prerokovanie odmien pre poslancov Obecného zastupiteľstva

Poslanci OZ prerokovali odmeňovanie a zhodli sa na priznanie odmien nasledovne: za
hodnotené obdobie podľa splnenia mimoriadnych úloh raz štvrťročne 701,50 € netto, II.
štvrťročne 701,50 € netto spolu za I. polrok 1403,00 € netto pre jedného poslanca – jednu
osobu vyplácané na účet, ktoré budú vyplácané v mesiaci júl 2016.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu na odmeňovanie.
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

13. Prerokovanie plánovanej výstavby garáže pre obecný autobus
Starosta obce vyjadril svoj názor na výstavbu garáže. Garáž by mohla byť murovaná alebo
montovaná. Predpokladaná hodnota murovanej garáže je 19000 € a montovanej cca 15000 €.
Ceny sú bez okien, bez garážových dverí a bez dverí do druhej miestností. Prvá miestnosť by
bola pre parkovanie obecného autobusu, kde by bolo jedno okno a garážová brána. A v druhej
miestnosti by sa uskladnili stroje a nástroje, ktoré sú teraz umiestnené v garáži, ktorá slúži pre
obecné auto. V tejto druhej miestnosti by bolo takisto jedno okno a jeden široké dvere, aby
bol jednoduché uskladnenie aj menších strojov.
p. Gejza Kandráč vyjadril svoj názor, že autobus sa môže parkovať v požiarnej zbrojnici,
keď sa tam v miulosti vošlo nákladné vozidlo V3S, tak tam vojde aj obecný autobus.
p. Ján Kľoc oponoval, že vtedy obec ešte nemala hasičské auto, ktoré zaberá polovicu celej
požiarnej zbrojnice a v druhej polovici sú uložené všetky potrebné nástroje pre ochranu pred
požiarom. Ak by tam bol zaparkovaný autobus, boli by to niekedy veľmi potrebné minúty
navyše, ak by pri požiari najprv bolo potrebné vyparkovať autobus.
p. Gejza Kandráč povedal, že nech sa teda garáž postaví, ale za lacnejšie.

p. Marián Pavľák navrhol aby sa využil materiál, ktorý je uložený pri ihrisku.
p. Jozef Dunka povedal, že ten materiál je už starý.
Starosta obce povedal, že materiál z ihriska by nestačil ani na poriadny prístrešok, v ktorom
by autobus nebol chránený a takisto ani stroje by neboli chránené.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o výstavbe murovanej garáže v cene
19000,00 € (práca a materiál) v súlade a postupmi so smernicou č. 3/2016 o Verejnom
obstarávaní obce Bystrany.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 4

p.Marián Pavľák
p.Gejza Kandráč
p.Milan Jochman
p. Kľoc Ján

/5:0:4/

14. Prerokovanie kúpy betónovej zatrávňovanej dlažby na úpravu terénu
Starosta obce vyjadril návrh na kúpu zatrávňovanej dlažby na reguláciu potoka v úseku od
požiarnej zbrojnice až za MŠ 98.
p. Gejza Kandráč sa opýtal koľko to bude stáť a prečo sa nerobí úprava rigolov aj v Rómskej
osade.
Starosta obce odpovedal, že cena je približne 12500 € za zatrávňovaciu dlažbu a, že teraz sa
v Rómskej osade bude robiť chodník pre chodcov.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o kúpe zatrávňovanej dlažby na úpravu
terénu.

Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa:1

/ 8 : 0 : 1/

p.Gejza Kandráč

15. Prerokovanie plánovanej montáže kovanej brány pri vstupe na parkovisko za
budovou obecného úradu
Starosta obce vyjadril návrh na kúpu brány k vstupu k parkovisku za budovou Obecného
úradu, pretože večer a v noci chodia na parkovisko občania a robia neporiadok.
Predpokladaná cena by bola vo výške 900 €.
p. František Žiga sa vyjadril, že teraz brána nie je potrebná.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o kúpe brány k vstupu na parkovisko za
budovou obecného úradu.

Hlasovanie:

za: 0

proti: 0

zdržal sa:9

/ 0 : 0 : 9/

16. Schválenie určenia z akej položky a v akej výške ceny sa presunú finančné
prostriedky pre výstavbu chodníka v Rómskej osade
Starosta obce oboznámil poslancov, že výstavba chodníka v Rómskej osade bola schválená
už na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Teraz je potrebné určiť v akej výške
a z ktorej položky sa presunú finančné prostriedky na výstavbu.
Poslanci sa zhodli na sume vo výške 82 800 € s DPH
Finančné prostriedky budú z kapitálovej položky rozpočtu obce 04.4.3. 717 002
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

/ 7 : 0 : 2/

p. Kľoc Ján
p. Marián Pavľák

17. Úprava rozpočtu
Hlavný ekonóm obce Ing. Anna Čechová prečítala dôvodovú správu k návrhu úpravy
rozpočtu, ktorý mali poslanci v predložených materiáloch.
Poslanci doplnili tento návrh o ďalšie návrhy, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ jednohlasne schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

18. Schválenie členov Rady školy pre ZŠ v Bystranoch na najbližšie funkčné obdobie.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že Rada školy bude tvorená z týchto členov:
p. Dunka Jozef, p. Jochman Milan, p. Kľoc Ján a p. Fabián Mirga

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

19. Schválenie predaja pozemku s osobitným zreteľom podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí kupujúcim: Rastislav Žiga, Bystrany 241, a Zlatica Žigová,
Bystrany 225
Schválenie predaja pozemku pre kupujúcich už prebehlo dňa 4.7.2008 uznesením č.
331/2008. Aktualizácia Kúpno-predajnej zmluvy č. 14/2008 prebehla dňa 6.4.2016 uznesením
č. 45/2016.

Dňa 10.6.2016 okresný úrad SNV – katastrálny odbor doručil Rozhodnutie o prerušenom
konaní vkladu KPZ na dobu 30 dní. Odôvodnenie – je potrebné nové uznesenie, ktoré je
prijaté podľa ust. §9a ods.8 písm. e) zákona o majetku obcí o schválení predaja určeného
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ide o predaj pozemku pre kupujúceho Rastislava Žigu, nar. 27.12.1978, Bystrany 241
a Zlaticu Žigovú, nar. 27.08.1979. Bystrany 225, parcelné číslo 708/4 vo výmere 68 m 2,
709/3 o výmere 2 m2 a parcelné číslo 709/4 o výmere 88 m2 zapísanej na Lv č. 1, katastrálne
územie Bystrany, podľa GP č. 36/2008.
Ide o predaj pozemkov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je,že ide o prevod pozemku, na
ktorom už jestvuje rozostavaný rodinný dom vo vlastníctve kupujúceho, preto nemá zmysel
vykonávať prevod uvedeného majetku obce dražbou alebo obchodnou verejnou súťažou.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o doplnení uznesenia potrebného pre
katastrálny odbor.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

20. Schválenie Zámeru č.1/2016 na priamy predaj pozemkov v obci Bystrany
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali obsah a podmienky pre priamy predaj pozemkov
a zhodli sa na takomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
odpredaj nehnuteľného majetku – pozemkov, prostredníctvom zámeru na priamy predaj pozemkov
č.1/2016, ktoré sú vo vlastníctve obce Bystrany, k.ú. Bystrany, zapísané na liste vlastníctva č. 1, v

súlade s §9a, odsd.1, písm. c), ods.2 a ods.5, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších predpisov a v súlade zo Zásadami hospodárenia s majetkom obce, za minimálnu
cenu jednotlivých pozemkov určenú znaleckým posudkom č. 20/2016 vypracovaným dňa
28.6.2016, znalcom Ing. Novákovou Ivetou, so sídlom Jahodová 9, Smižany 053 11. a to:

-pozemky parcela C-KN 99/1(434 m2), 99/5 (269m2), 99/6 (283m2), zapísané na Liste
vlastníctva č. 1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Bystrany.
-pozemky parcela C-KN 843/65 (252 m2), 843/67 (252 m2), 843/68 (252 m2), 843/69
(252 m2), 843/70 (252 m2), 843/71 (252 m2), 843/72 (252 m2), 843/73 (252 m2), 843/74
(252 m2),zapísané na Liste vlastníctva č. 1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
k. ú. Bystrany.
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 29.07.2016 do 14.00
hodiny.

Podmienky predloženia cenových ponúk pre záujemcov sú určené v Zámere na priamy predaj
pozemkov č. 1/2016.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 1
p.Gejza Kandráč

zdržal sa: 3

/5:1:3/

p.Ján Kľoc
p. Marián Pavľák
p. Milan Jochman

21. Žiadosti
1. Žiadosť Martiny Pechovej a Františka Pechu, Bystrany 240, o kúpu pozemku
parc. č. 662/4
- Vyjadrenie pani Ing. Márie Gmucovej: neodporúča odpredať tento pozemok, pretože
na ňom stojí ešte jeden dom, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľov.
- Z danej parcely je odlúčená časť na prístup k domom.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o predaji pozemku parc. č. 662/4 pre
žiadateľov.

Hlasovanie:

za: 0

proti: 8

zdržal sa: 1

/0:8:1/

p. Marián Pavľák

2. Žiadosť Magdalény Horváthovej a Vojtecha Horvátha, Bystrany 249, o kúpu
pozemku parc. č. 662/4 o výmere 267 m2.
- Vyjadrenie pani Ing. Márie Gmucovej: odporúča žiadateľom, aby si zamerali
pozemok , tak aby nezasahoval do časti určenej pre prístup k domom. A po
vypracovaní geometrického plánu, nech podajú žiadosť o kúpu pozemku znova.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť.
3. Žiadosť Vojtecha Žigu, nar. 10.09.1951,Bystrany 250 o kúpu pozemku parc. č.
843/46 o výmere 252 m2.
O túto parcelu mala záujem p. Božena Žigová, ktorá podala žiadosť 12.02.2016. Obecné
zastupiteľstvo jej žiadosť schválilo uznesením č. 41/2016 z dňa 06.04.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť.

4. Žiadosť Občianskeho združenia Kalokagatia o povolenie usporiadať volejbalový
turnaj.
Volejbalový turnaj sa bude konať v priestoroch multifunkčného ihriska od 09.07.2016 zo
začiatkom 9:00 hod do 10.07.2016 s koncom o 2:00 hod s predajným stánkom. Za celý

priebeh turnaja a za predajný stánok zodpovedá predseda občianskeho združenia p. Marián
Pavľák.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o žiadosti na povolenie tejto akcie.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

5. Žiadosť Ondreja Pačana, nar. 13.09.1981, Bystrany 259 o pomoc pri riešení
prístupu k obydliu.
Pán Pačan žiada o zakúpenie hrubšieho štrku na úpravu príjazdu k jeho domu.
Starosta obce sa vyjadril, že na danom úseku je potrebné aj vyčistiť a spevniť terén.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o žiadosti.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

6. Žiadosť Bohumily Pačanovej, nar. 28.10.1979, Bystrany 259 o pomoc pri riešení
prístupu k novostavbe na parcele č. 843/125.
Starosta obce oboznámil, že ide o ten istý úsek ako v predošlej žiadosti.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o žiadosti.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

7. Žiadosť členov Občianskej hliadky o odmeny vo výške 1000 € za pomoc pri
hasení požiaru.
p. Marián Pavľák sa opýtal prítomných členov OH, že aké odmeny majú dostať členovia
dobrovoľneho hasičského zboru.
Prítomný člen OH Ján Šandor sa obhájil tým, že kedykoľvek a ktokoľvek ak zavolá aj
neskoro v noci tak oni všetci vstávajú a idú pracovať.
p. Jozef Dunka sa vyjadri, že on súhlasí aby boli členovia odmenení.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o žiadosti o udelenie odmeny pre členov
OH vo výške balíka 1000 € v hrubom.
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

22. Rôzne
1. Územný plán obce
Poslanci OZ na základe žiadosti o výstavbu rodinných domov berie na vedomie, že platný
Územný plán obce Bystrany, schválený uznesením OZ v Bystranoch č. 619/2010 zo dňa
16.09.2010 nerieši lokalitu – pozemky parc. č. KN C 381/2 až 381/17 a 803/2 až 803/20 v k.
ú. Bystrany na výstavbu rodinných domov. Uvedená lokalita v zmysle ÚPN obce Bystrany je
riešená ako výrobné plochy „drevovýroba“.
Zároveň Poslanci OZ súhlasia s:
Investičným zámerom realizácie rodinných domov v lokalite - pozemky parc. č. KN C 381/2
až 381/17 a 803/2 až 803/20 v k. ú. Bystrany. Pri schvaľovaní zmeny ÚPN obce Bystrany
bude táto lokalita riešená ako „Vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná“.

Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 3

proti: 0

/6:0:3/

p. Ján Kľoc
p. Marián Pavľák
p. Milan Jochman

2. Návrh p. Jána Kľoca nákúpiť 4 kusy kamerového systému pre obec, ktoré by
boli umiestnené na budovy patriace obci.
Pomocou mobilného telefónu sa dá prehrať predošlá situácia, ktorá sa stala v obci.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu.
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 3

proti: 0

/6:0:3/

p. Marián Pavľák
p. Gejza Kandráč
p. Fabián Mirga

3. Návrh p. Mariána Pavľáka na opravu terénu pri multifunkčnom ihrisku v obci
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento návrh.
4. Návrh p. Gejzu Kandráča na zakúpenie bojlerov na teplú vodu a tiež na zakúpenie
vaní do bytoviek z rozpočtu obce.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za: 1

p. Gejza Kandráč

proti: 0

zdržal sa: 8

/1:0:8/

5. Návrh p. Františka Žigu na zrušenie Hygienického centra a poskytnutie
priestorov na bývanie pre nejakú rodinu.
Hl. kontrolór obce sa vyjadril, že súhlas na zrušenie, alebo zmenu musí dať
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. Je potrebné napísať žiadosť o súhlas. Až po ich
povolení je možné robiť úpravy.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu aby sa vypracovala
a zaslala žiadosť o zrušenie Hygienického centra nakoľko už nie je v prevádzke.

Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

/7 : 0 : 2 /

p. Marián Pavľák
p. Milan Jochman

25.Diskusia
-----

24. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 15. zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Fabián Mirga

...............................

Jozef Dunka

...............................

František Žiga
starosta obce

