OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 6. júna 2016 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

Ing. Ján Greš, starosta obce
Poslanci: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula

Neprítomní:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Peter Sanetrik - poslanci
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2015.
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
8. Interná smernica 4/2016 – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
9. Návrh VZN 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby.
10. Návrh VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
11. Rozpočtové opatrenie.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
13. Schválenie priameho predaja parcely C-KN 74.
14. Žiadosť o odkúpenie parcely C-KN 45, 46, časť 51/1 a 51/11
15. Rôzne
16. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na základe prezentácie skonštatoval, že na rokovaní je
prítomných 6 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
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2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov
a zapisovateľku:
- Návrhová komisia: Ing. Štefan Sagula, Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Slávka Bajtošová, Ing. Štefan Sagula
- Zapisovateľka: Janka Jurčová
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
schválili bez pripomienok v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4.

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Sagula
-----

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Sagula
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení OZ zo dňa 18.04.2016. Skonštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu starostu o plnení uznesení
vzali uznesením č. 17/2016 na vedomie.

Číslo uznesenia
17/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18.04.2016.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská,
6
Ing. Štefan Sagula,
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2015
Ekonómka obce pani Irena Stašová oboznámila poslancov s návrhom záverečného účtu,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Obec ukončila rozpočtové
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hospodárenie roka 2015 schodkom po korekcii vo výške 230 576,43 €; celkové
hospodárenie obce po zapojení finančných operácií je prebytok 13 627,04 €, ktorý bude
v zmysle návrhu na usporiadanie prebytku zdrojom tvorby fondu rozvoja obce.
Starosta obce prečítal výrok nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
Obce Spišský Štvrtok k 31.12.2015, v ktorej audítor Ing. Ján Štelbacký vyjadril
stanovisko, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Spišský Štvrtok k 31.12.2015 a výsledky
jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Hoffmannová k zverejnenému návrhu nemala
pripomienky a odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2015 výrokom: Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Číslo uznesenia
18/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2015.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2015.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2015 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
0,00 €
13627,04 €
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
po zohľadnení finančných operácií do fondu rozvoja obce
7
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Hlavná kontrolórka informovala prítomných s výsledkom vykonanej kontroly plnenia
uznesení OZ k 31.12.2015. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a kontrola
bola ukončená správou.

Číslo uznesenia
19/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej kontroly zo dňa
18.05.2016
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
3

Za uznesenie hlasovali:

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2016.

7.

Číslo uznesenia

20/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 18.05.2016, t.j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na II.
polrok 2016 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
7
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8. Interná smernica 4/2016 – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s internou smernicou č. 4/2016, ktorou sa
určujú pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok, ktorá bola
spracovaná najmä vo väzbe na zmenu zákona o finančnej kontrole.
Číslo uznesenia
21/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje Internú smernicu 4/2016 – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišský Štvrtok
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
7
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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9. VZN č. 1 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN 1/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Návrh vychádza zo zmeny legislatívy a ekonomicky oprávnených nákladov. Vymedzuje
druhy sociálnych služieb, postup obce ako aj žiadateľov, priebeh konania vo veci
odkázanosti, výšku úhrady ako aj spôsob jej určenia, platenia a účasť rodiny na platbách.
Zásadné zmeny, ktoré návrh prináša vychádzajú z prepočtu reálnych ekonomicky
oprávnených nákladov – Cena za 1 hod. opatrovateľskej služby je 3,88 €, doplatok
prijímateľa 1€; cena za rozvoz 1 obeda je 0,615 € - rozvoz bude poskytovaný naďalej
bezplatne.
V rámci diskusie sa poslanci vyjadrovali k navrhovanej výške za opatrovateľskú službu
a podpornú službu a vyjadrovali svoje stanoviska a návrhy.
Poslanci v návrhoch odporučili ponechať doplatok k strave vo výške 0,56 €
Číslo uznesenia

22/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby bol zverejnený v súlade
s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, s doplnením :
a) v §4a Stravovanie sa dopĺňa ods. 4:
Obec, podľa podmienok stanovených v § 8 tohto VZN, môže prijímateľovi
podpornej sociálnej služby poskytnúť príspevok na stravu.
b) v § 8 Výška úhrady za sociálnu službu mení číslovanie odseku 5 na 6 a nový ods.
5 sa dopĺňa takto:
Obec poskytuje prijímateľovi podpornej sociálnej služby príspevok na stravu
vo výške 0,56 € za odobratú stravnú jednotku (obed).
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
7
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
Pani Jurčová oboznámila prítomných poslancov s návrhom VZN 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
Návrh rieši systém zberu zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu
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a vytriedených zložiek KO od 1.7.2016 v zmysle platnej právnej legislatívy a povinností
obce z nej vyplývajúcej. Po prerokovaní a oboznámení sa s daným návrhom, poslanci
VZN schválili.
Číslo uznesenia
23/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský
Štvrtok bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
7
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Rozpočtové opatrenie
Ekonómka obce p. Stašová predložila návrh rozpočtového opatrenia č.3 - povolené
prekročenie rozpočtových prostriedkov, vo výške 13.900 €, čím dôjde k navýšeniu
záväzných ukazovateľov rozpočtu . Súvisí so zabezpečením financovania výstavby
miestnej komunikácie ul. Potočná – prevod prostriedkov z fondu rozvoja 55 000 €,
zníženie plánovanej dotácie 51 100 € a zvýšenie rozpočtu výdavkov na správu a údržbu
nehnuteľného majetku 5 000 €, rozšírenie siete verejného osvetlenia 5 000 € ktorých
financovanie bude zabezpečené zvýšením výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v sume 10 000 €.
Číslo uznesenia
24/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3
A/ Príjmy:

+ 13 900 €

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja obce

454 002

+ 55 000 €

Dotácia z MV SR

322 001

- 51 100 €

Výnos dane z príjmov územnej samospráve

111 003

+ 10 000 €

B/ Výdavky:

+ 13 900 €

Program 3

Interné služby

Podprogram 1

Údržba nehnuteľného majetku

0111 635006

Podprogram 6

Komunikácie

0451 717002

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

KZ 46

+ 55 000 €

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

KZ 111

- 51 100 €

Program 5

+ 5 000 €

Bezpečnosť
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Podprogram 3

Rekonštrukcia siete verejného osvetlenia

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

0640 717003

+ 5 000 €

7
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi Spišský
Štvrtok o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN 1/2013. Predložená
žiadosť je v sume 600 €, t.j.do výšky schváleného rozpočtu bude použitá prioritne na
výdavky spojené s účasťou mládeže na Svetových dňoch mládeže v Krakowe.
Číslo uznesenia

25/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa VZN 1/2013 pre žiadateľa:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok
600 €
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Schválenie priameho predaja parcely C-KN 74
Na obecnom zastupiteľstve dňa 18.04.2016 bol schválený zámer na predaj majetku
parcela C-KN 74 vo výmere 159 m2. Na základe znaleckého posudku, ktorý spracoval
Ing. Ján Kmeť bola spracovaná všeobecná hodnota majetku v sume 2 420 € za celok. Na
základe tohto výpočtu bol zverejnený zámer predať uvedený majetok priamym
predajom za min. cenu 15,22 € / m2.
Na základe zverejnenia zámeru bola predložená jedna cenová ponuka s cenou 15,23
€/m2, ktorú predložil David Mirga, bytom Potočná 513/33, Spišský Štvrtok.
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Číslo uznesenia

26/20165

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že:
1. zámer predať majetok obce Spišský Štvrtok, a to pozemok p.č. KN-C 74, výmera
159 m2, zapísaný na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie Spišský
Štvrtok, druh pozemku trvalé trávne porasty priamym predajom najmenej za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenú znaleckým posudkom bol
zverejnený podľa § 9a, ods. 2 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
2. bola doručená 1 ponuka na uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku obce,
3. predložená ponuka Davida Mirgu, Potočná 513/33, Spišský Štvrtok zo dňa
27.05.2016 spĺňa podmienky priameho predaja stanovené uznesením obecného
zastupiteľstva č. 16/2016,
4. záujemca nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí.
B/ Schvaľuje:
1. priamy predaj majetku obce Spišský Štvrtok, a to pozemok p.č. KN-C 74, výmera
159 m2, zapísaný na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie Spišský
Štvrtok, druh pozemku trvalé trávne porasty na základe výsledkov konania o priamy
predaj majetku obce v súlade s Podmienkami priameho predaja majetku obce a to
pre kupujúceho: David Mirga, Potočná 513/33, Spišský Štvrtok
2. podmienky predaja:
 kúpna cena 15,23 € / m2, spolu 2 421,57 € za celok,
 náklady spojené s predajom zhora vymedzeného majetku vrátane znaleckého
posudku znáša kupujúci,
 ďalšie podrobnosti predaja dohodne starosta obce v kúpnej zmluve.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
7
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Žiadosť o odkúpenie parcely C-KN 45, 46, časť 51/1 a 51/11
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Romana Ščuku, Obrancov mieru 457/80,
Spišský Štvrtok o odkúpenie pozemkov p.č. C-KN 45, 46, časť 51/1 a 51/11. Jedná sa
o pozemky na ktorých stáli rodinné domy, ktoré boli postavené na obecných pozemkoch
a ako schátrané a nebezpečné ich obec zbúrala.
Starosta neodporúča žiadosti vyhovieť, nakoľko ide o pozemky ktoré môžu byť využité
vo verejnom záujme pre všetkých obyvateľov dotknutej lokality a nie sú prebytočným
majetkom obce.

8

Číslo uznesenia
27/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
konštatuje, že nehnuteľnosti, ktorými sú parcely C-KN 45, 46, 51/1 a 51/11 nie sú
prebytočným majetkom obce preto,
neschvaľuje žiadosť Romana Ščuku, bytom Obrancov mieru 457/80, Spišský Štvrtok na
odkúpenie týchto parciel.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
5
Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
Ing. Štefan Sagula
1
Zdržali sa hlasovania:
Mgr. Emília Javorská
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Rôzne
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii: „Silo na posypovú soľ“.
Starosta obce informoval obecnú radu so žiadosťou NDS o vyjadrenie obce k stavbe
„Silo na posypovú soľ“, ktoré má byť umiestnené v oku križovatky diaľnice pri
Jánovciach. Vzhľadom na to, že stavba sa nachádza vo výhľadovej zóne kultúrnej
pamiatky, požiada obec o stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov ( Dr. Lukáč) a až
potom sa k žiadosti vyjadrí .
Žiadosť Jozefa Hricka o plynofikáciu ul. Alejovej v lokalite IBV Ku Kremni.
- starosta navrhol, aby sa v roku 2017 vyčlenili finančné prostriedky na spracovanie
projektovej dokumentácie a realizáciu stavby.
Žiadosť Základnej školy o poskytnutie finančnej rezervy na preklenutie časového
nesúladu.
Základnej škole bol schválený grant v rámci programu ERASMUS+ a požiadala
o poskytnutie financií vo výške 1 400 € na preklenutie časového nesúladu medzi reálnou
úhradou prvotných nákladov a ich refundáciou na začiatku projektu. – Členovia obecnej
rady schválili poskytnutie finančnej rezervy.
Starosta informoval o prebiehajúcich aktivitách:
Autobusová zastávka – v súčasnosti bez problémov, situácia sa neustále monitoruje,
21.6.2016 o 8,00 hod. je naplánované stretnutie s dopravcami na priebežné zhodnotenie
projektu.
Ul. Krátka – bolo ukončené asfaltovanie po autobusovú zastávku, predložená je žiadosť
na kolaudáciu, doplnia sa ešte dva svetelné body verejného osvetlenia, vysadené boli
stromčeky, spolu 29 ks.
Ul. Potočná – ukončené bolo verejné obstarávanie – prieskum trhu. Výhercom je firma
STRABAG, s.r.o., Bratislava, s ktorou sme uzatvorili zmluvu o dielo.
Parkovisko pre autobusy – v súčasnosti Ing. Labuda spracováva projektovú
dokumentáciu parkoviska autobusov, ktoré je plánované na obecnom pozemku , vedľa
LPG na asfaltovej ploche
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Dopravné značenie na parkovisku pred OcÚ – bude potrebné osadenie dopravného
značenia na parkovisku pred Obecným úradom, nakoľko sú parkovacie miesta
celodenne blokované napr. cestujúcimi, ktorí ďalej využívajú autobusovú dopravu.
Kruhový objazd – výstavby je v pôsobnosti PSK, spracovaná je projektová
dokumentácia, výstavba by mala začať najneskôr v r. 2017. V súvislosti s touto
výstavbou obec dobuduje chodníky na ul. Tatranskej a ul. ČSĽA
Telocvičňa
Starosta informoval poslancov, že nám bola schválená dotácia z MŠVVaŠ SR na
rekonštrukciu telocvične v časti gymnastická sála vrátane náraďovní.
V súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa.
Ing. Štefan Sagula:
 Poškodená dlažba na ul. Osloboditeľov, od križovatky po ul. Záhradnú
Starosta : obec opraví chodníky, podľa plánu opráv
- Do kuriéra vložiť – „Informáciu pre občanov ohľadom nakladania s komunálnymi
odpadmi“
Peter Gaj:
 Upozornil na zlý stav označníka s erbom obce – VITAJTE V OBCI
16. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 06.06.2016, Janka Jurčová

.............................................................
Ing. Ján Greš
starosta obce

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

Slávka Bajtošová
Ing. Štefan Sagula
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