ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystrany konaného
dňa 03.11.2016 o 16:00 hod. v Zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - účasť 100 %
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Schválenie VZN č. 3 o nájomných bytoch
Schválenie Smernice č. 4 o používaní a evidencií počiatok na OcÚ v Bystranoch
Schválenie Smernice č. 5 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obce Bystrany
ZŠ Bystrany č. 13 - Schválenie výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach za šk. rok 2015/2016
Schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2017
Návrh úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4
Návrh rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018/2019
Prejednanie platu starostu obce
Prerokovanie odmien poslancov Obecného zastupiteľstva
Úprava odmeňovacieho poriadku pre poslancov od 1.1.2017
Schválenie predaja pozemku s osobitným zreteľom podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí kupujúcej: Magdaléna Horváthová, nar. 13.08.1975,
Bystrany 289.
Vypracovanie novej zmluvy a schválenie predaja pozemku, parcela číslo 662/3
s osobitým zreteľom pre kupujúcich: Jiři Pačan, Bystrany 242 a Tatiana Pačanová, r.
Šandorová, Bystrany 254
Žiadosti
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Starosta obce p. František Žiga otvoril 18. 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. Jozef Dunka a p. Fabián Mirga, návrhová komisia – p. František Žiga a
p. Roman Kandráč.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice
a návrhovú komisiu.
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

3. Schválenie programu
Doplnenie programu:
A) Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre žiakov
Základnej školy Sp. Vlachy – bod sa prerokuje spolu s bodom číslo 9.
B) Zrušenie uznesenia č. 90/2016 zo dňa 07.09.2016
C) Schválenie smernice pre prácu so zobrazovacími jednotkami
D) Schválenie dodatku č. 1 ku Koncesnej Zmluve o zabezpečení prevádzky, modernizácie
a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci Bystrany zo dňa 08.01.2016.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu navrhovanému programu s týmto
doplnením.
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 07.09.2016 boli splnené, alebo sú v plnení.
p. Fabián Kandráč sa opýtal, prečo nie je uznesenie týkajúce sa starostovho platu, keďže
starosta obce na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva oznámil, že sa vzdáva
navýšenia svojho platu.

Starosta obce odpovedal, že podal oznámenie, ale návrhová komisia nepredložila návrh na
uznesenie a takisto sa ani nehlasovalo o tomto oznámení.
p. Marián Pavľák sa znova opýtal návrhovej komisie prečo sa to neriešilo ďalej, keď
starosta obce dal takéto oznámenie.
Návrhová komisia - p. František Žiga a p. Fabián Mirga neodpovedali na otázku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
5. Schválenie VZN č. 3 o nájomných bytoch
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že tento bod prerokujú na nasledujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie presunutie rokovania tohto bodu.
6. Schválenie Smernice č. 4 o používaní a evidencií pečiatok na OcÚ v Bystranoch
Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii kópiu tejto smernice doručenú tri dni pred
zasadnutím.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o navrhovanej Smernici č. 4.
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

7. Schválenie Smernice č. 5 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obce
Bystrany
Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii kópiu tejto smernice doručenú tri dni pred
zasadnutím.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o navrhovanej Smernici č. 5.
Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

8. ZŠ Bystrany č. 13 - Schválenie výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach za šk. rok 2015/2016
p. Marián Pavľák sa opýtal, čo je obsahom tohto dokumentu.
Zapisovateľka predložila dokument k nahliadnutiu.
p. Kľoc Ján v krátkosti povedal, že dokument obsahuje činnosť za celý školský rok. Opis
všetkých činností, krúžkov, podujatí, akcií a pod.

Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o Výchovno - vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Bystranoch, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2015/2016

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

9. Schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Centrá voľného času Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy, doručili zoznamy detí na školský
rok 2016/2017.
Poslanci OZ spoločne navrhli poskytnúť dotáciu vo výške sumy 71,10 € pre jedného žiaka
navštevujúceho CVČ.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

10. Schválenie rozpočtového harmonogramu na rok 2017
Hl. kontrolór obce Radoslav Ščuka odporučil, aby sa do ročného harmonogramu doplnila
kolónka – čerpanie rozpočtu, resp. finančné správy štvrťročne alebo polročne.
Ekonómka obce p. Ing. Anna Čechová berie na vedomie odporúčanie.

Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o navrhovanom harmonograme s jeho
doplnením.

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

11. Návrh úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4
DOPLNENIE PROGRAMU BODOM B)
B) Zrušenie uznesenia č. 90/2016 z dňa 07.09.2016 v znení:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14
ods. 2 písmena d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bystrany schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 3
-

Presun finančných prostriedkov z peňažného fondu - Rozvoj obce vo výške 15 000,00 € na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce v priebehu
rozpočtového roka.

viazanie finančných operácií
a) na položke rozpočtu ................. 3 453 41 v celkovej sume 15 000,00 €
b) na položku rozpočtu ................. 1 611,621,623, 625001,625002, 625003, 625004,
625005 a 625007 41 v celkovej sume 15 000,00 €

Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o zrušení uznesenia č. 90/2016 z dňa
07.09.2016,

Hlasovanie:

za:9

zdržal sa: 0

proti: 0

/9:0:0/

a zároveň poslanci OZ prijímajú nové uznesenie v znení:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bystrany schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 3
a) z položky rozpočtu .......... 2 04.4.3 717 002 111 v celkovej sume 15 000,00 €

b) na položku rozpočtu ....... 1 611,621,623, 625001,625002, 625003, 625004,
625005 a 625007 41 v celkovej sume 15 000,00 €
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o novom rozpočtovom opatrení č. 3.
Hlasovanie:

za:8

proti: 1

p. Marián Pavľák

zdržal sa: 0

/8:1:0/

12. Návrh rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018/2019
Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že tento dokument bude
zverejnený na úradnej tabuli 15 dní, počas ktorých je možné podať pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento bod rokovania.
13. Prejednanie platu starostu obce
Hl. kontrolór obce Radoslav Ščuka vyjadril, že došlo k dezinformácii. Páni poslanci dali
návrh na prerokovanie tohto bodu na minulom zastupiteľstve, ale neuznieslo sa. Plat ostáva
tarifný s navýšením od 0% do 70%.
p. Marián Pavľák vyjadril, že už bolo prejednané raz, že sa znižuje plat starostu obce minulý
rok a neprešlo to.
Starosta obce vyjadril, že od 12.12.2014 platí uznesenie o výške platu starostu. Na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva p. Jozef Dunka predložil návrh na
zníženie odmien pre starostu. Vtedy bolo vysvetlené, že starosta obce žiadne odmeny nemá.
Podalo sa oznámenie, že starosta obce sa vzdáva navýšenia platu dobrovoľne, no poslanci návrhová komisia nepredložila návrh uznesenia, nehlasovalo sa, preto platí uznesenie zo dňa
12.12.2014.
p. Jozef Dunka navrhol aby sa plat starostu obce navýšil o ďalších 10%, tzn. celkovo o 70%.
p. František Žiga súhlasil s návrhom p. Jozefa Dunku.
p. Marián Pavľák a p. Gejza Kandráč sa opýtali na dôvod navýšenia.
Na otázku nikto neodpovedal.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o návrhu p. Jozefa Dunku, navýšenie platu
starostu obce o 70% s platnosťou od 1.12.2016.
Hlasovanie:

za:3
p. František Žiga
p. Fabián Mirga
p. Jozef Dunka

proti:2
p. Marián Pavľák
p. Ján Kľoc

zdržal sa: 2
p. Roman Kandráč
p. Milan Jochman

nehlasovali:2
/3:2:2:2/
p. Gejza Kandráč
p. Fabián Kandráč

Pozn.: p. Gejza Kandráč a p. Fabián Kandráč opustili rokovaciu miestnosť počas hlasovania.
Čas: 17:18.
p. Roman Kandráč opustili rokovaciu miestnosť po hlasovaní.
Čas: 17:19.

14. Prerokovanie odmien poslancov Obecného zastupiteľstva
p. Marián Pavľák sa opýtal ekonómky obce, koľko je v rozpočte obce na položke odmeny
pre poslancov.

Ekonómka obce odpovedala, že čerpanie do 30.09.2016 je vo výške 16 401,33 €, tzn., že na
položke rozpočtu: program Obecné zastupiteľstvo: 01.05.01 01.1.1 637026 – odmenyposlanci, komisie, je nevyčerpaná suma vo výške 13 598,67 €.
Pozn.: Chýbajúci poslanci p. Gejza Kandráč, p. Fabián Kandráč a p. Roman Kandráč
sa vrátili späť do rokovacej miestnosti.
Čas: 17:23
Ekonómka obce zopakovala svoje vyjadrenie.
p. Marián Pavľák navrhol tieto odmeny vyčerpať pre poslancov OZ do konca roka 2016.
p. Roman Kandráč navrhol, že spravodlivo by sa mali dávať odmeny. Ak sa nezvýšil plat
starostovi obce, tak by nemali dostať odmeny ani poslanci.
p. Marián Pavľák vyjadril, že on si odmenu zaslúži, lebo sa venuje občanom Bystrian.
Starosta obce vyzval p. Mariána Pavľáka, aby konkrétne opísal ako sa venuje občanom.
p. Marián Pavľák vyjadril, že sa s občanmi stretáva a hovorí s nimi o ich problémoch
a bojuje za nich.
Starosta obce vyjadril, že činnosť p. Mariána Pavľáka spočíva v tom, že organizuje rôzne
športové turnaje, kde pozýva občanov z okolitých miest a obcí a okrem toho, že je ziskový
z predaja občerstvenia na týchto podujatiach, tak nevie o inej jeho činnosti v obci v prospech
občanov obce.
Zároveň starosta obce usmernil poslancov obce, nech prerokujú, či si chcú zvýšiť, znížiť
alebo rozdeliť spomínaný finančný balík.
p. Fabián Kandráč navrhol sumu 200 € pre každého poslanca OZ.
p. Kľoc Ján navrhol odmenu pre každého rovnakú, ale nie takú vysokú ako je v spomínanom
finančnom balíku.
p. Marián Pavľák trval na vyčerpaní celého balíka na odmeny.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o rozdelení odmien jednotlivo pre
poslancov obecného zastupiteľstva vo výške finančného balíka 13 598,67 € v hrubom.

Hlasovanie:

za:5

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

proti:0

zdržal sa: 4

p. Fabián Mirga
p. František Žiga
p. Roman Kandráč
p. Jozef Dunka

/5:0:4/

15. Úprava odmeňovacieho poriadku pre poslancov od 1.1.2017
Poslanci OZ sa dohodli, že návrh Odmeňovacieho poriadku pre poslancov sa prerokuje na
ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za:5

p. František Žiga
p. Roman Kandráč
p. Fabián Mirga
p. Marián Pavľák
p. Jozef Dunka

proti:4

p. Fabián Kandráč
p. Gejza Kandráč
p. Ján Kľoc
p. Milan Jochman

zdržal sa: 0

/5:4:0/

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby na nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva prišli riadne pripravení, a aby si naštudovali podklady k zasadnutiu
obecného zastupiteľstva, pretože tento bod rokovania sa presúva už druhý krát.
16. Schválenie predaja pozemku s osobitným zreteľom podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí kupujúcej: Magdaléna Horváthová, nar. 13.08.1975,
Bystrany 289.
Zapisovateľka prečítala znenie žiadosti a Zámer na odpredaj pozemku:
Ide o prevod vlastníctva pozemku obce Bystrany, kupujúcej Magdaléne Horváthovej nar.
13.08.1975, Bystrany 289, zastavaný rodinným domom, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v katastrálnom území Bystrany a to pozemok parcely číslo 662/35 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 99 m2, podľa geometrického plánu č. 29/2016 vyhotoveného dňa
20.07.2016 geodetkou Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, so sídlom E. M. Šoltesovej
19/16, 052 01, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu vo výške 188,06 € (t. j. 1,90€/m2), čo
predstavuje sumu 0,95 € - cena za vypracovanie znaleckého posudku + 187,11 € - cena za
pozemok podľa Znaleckého posudku č. 3/2014, vypracovaný dňa 17.02.2014, znalcom Ing.
Novákovou Ivetou, so sídlom Jahodová 9, Smižany 053 11. Ide o zámer predaja 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 vypracovaní kúpnopredajnej zmluvy pre
p. Magdalénu Horváthová.

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

17. Vypracovanie novej zmluvy a schválenie predaja pozemku, parcela číslo 662/3
s osobitým zreteľom pre kupujúcich: Jiři Pačan, Bystrany 242 a Tatiana Pačanová, r.
Šandorová, Bystrany 254
Kupujúcim - Jiři Pačan, Bystrany 242 a Tatiana Pačanová, r. Šandorová, Bystrany 254 bol
schválený predaj pozemku uznesením č.525/2009. Zmluva bola vypracovaná aj s prílohou
k zmluve o splátkovom kalendári, kde kupujúci mali vyplatiť obci predmetnú sumu v šiestich
splátkach. Kupujúci zaplatili dňa 9.4.2010 prvú splátku a ďalšie nevyplatili. Potom boli
dlhodobo v zahraničí.
Po konzultácii z Okresným úradom – Katastrálny odbor je treba nové uznesenie a vypracovať
novú kúpno-predajnú zmluvu.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o vypracovaní novej kúpno-predajnej
zmluvy.
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

DOPLNENIE PROGRAMU
C) Schválenie smernice č. 6 pre prácu so zobrazovacími jednotkami
Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii kópiu tejto smernice doručenú tri dni pred
zasadnutím.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o navrhovanej Smernici č. 6.

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

D) Schválenie dodatku č. 1 ku Koncesnej Zmluve o zabezpečení prevádzky, modernizácie
a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci Bystrany zo dňa 08.01.2016.

Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o navrhovanom Dodatku č.1

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

18.Žiadosti
1. Milan Žiga – Rímskokatolícke spoločenstvo – AMOS - Žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie na mikulášske balíčky pre deti.
Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli, že schvaľujú žiadosť p. Milana Žigu, aby sa zakúpili
mikulášske balíčky pre deti, ktoré budú financované z rozpočtu obce.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

2.Spojená škola Bijacovce – Žiadosť o opravu strechy v budove č. 46
Starosta obce vysvetlil poslancom OZ, že oprava sa nemôže realizovať, tak ako je v žiadosti,
ale že obec má k dispozícii použiteľnú škridlu, ktorá sa poskytne na opravu strechy pre
budovu č. 46.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento návrh.
19. Rôzne
 p. Ján Kľoc navrhol, aby sa na školskom dvore v Základnej škole orezali konáre
stromov, lebo bránia verejnému osvetleniu.
Starosta obce zobral na vedomie návrh a dodal, že obec osloví firmu Energocom
Plus, s.r.o., aby sa to napravilo.
 p. František Žiga navrhol, aby sa v budove Kultúrneho domu v šatniach pre
športovcov zriadili radiátory a vykurovanie plynom.
Starosta obce zobral na vedomie návrh a dodal, že radiátory sa nainštalujú a plyn sa
pripojí kedykoľvek neskôr s tým, že tam budú dva samostatné merače spotreby plynu
pre šatne a pre Kultúrny dom.
p. Milan Jochman súhlasil s navrhovanými dvoma meračmi spotreby plynu.
p.Marián Pavľák oponoval, že lepšie bude nainštalovať plynové gamatky.
Starosta obce povedal, že kvôli bezpečnosti je lepšie mať radiátory. Zníži sa riziko
úniku plynu a ďalšej škody.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o zavedení radiátorov do šatní,
príprave verejného obstarávania na nákup radiátorov za spolupráce spôsobilej osoby.

Hlasovanie:

za:9

proti: 0

zdržal sa: 0

/9:0:0/

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že firma Štraus stav, s.r.o. ukončila svoje
práce s výstavbou chodníka v Rómskej osade a zároveň, že obci bola doručená žiadosť
o schválenie prác naviac.
Vzhľadom na to, že niektoré úkony a práce v projektovej dokumentácii neboli dobré
tak sa niektoré veci pomenili, ako napr.:
- V projekte boli navrhované obrubníky k chodníku na jednej strane cestné a na druhej
strane, od cesty boli navrhované parkovacie. Tam kde bolo potrebné, k príjazdom
k rodinným domom sa tieto cestné obrubníky vymenili za parkovacie obrubníky.
- Cestné obrubníky boli navrhované v rozmeroch 25 centimetrov, ktoré už nikto
nevyrába. Preto sa reálne dali také aby to bolo správne urobené.
- Priepustky – v projekte boli navrhované s priemerom 20 cm, tiež sa už nevyrábajú,
preto sa dali s priemerom 30 cm. Ďalej v projekte boli navrhované 4 priepustky ale
poklop na nich bol navrhovaný iba jeden. Ďalšie sa dokúpili.
- Odpadové rúry boli navrhované s priemerom 40 cm, ale vzhľadom na to, že v danej
lokalite je stále veľa vody, tak sa radšej dali rúry s priemerom 50 cm pre lepšiu
priechodnosť vody.
p. Gejza Kandráč sa opýtal, prečo za tieto chyby v projekte má platiť obec, prečo to
nezaplatí projektant.
p. Milan Jochman povedal, že či už sú to práce naviac, alebo nie, na to aby to bolo
dobré, tak by sa tieto práce urobili tak či tak. Teraz alebo po nejakom čase, by sa prišlo
na to, že to bolo potrebné urobiť. Malo by sa to samozrejme zaplatiť.
Starosta obce dodal, že práce sú už zrealizované, preto je potrebné faktúru uhradiť.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k hlasovaniu o schválení žiadosti a zaplatení
faktúry pre firmu Štraus stav, s.r.o.

Hlasovanie:

za:4
p. František Žiga
p. Roman Kandráč
p. Fabián Mirga
p. Jozef Dunka



proti:0

zdržal sa: 5

/4:0:5/

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

p. Marián Pavľák navrhol, že je potrebný veľkokapacitný kontajner pre občanov
bývajúcich smerom od ZŠ po koniec obce smerom k mestu SP. Vlachy, pretože
občania nemajú kde sypať svoj odpad.
Starosta obce povedal, že obec má k dispozícii veľkú 120 litrovú nádobu na zber BIO
odpadu, a ostatné komodity ako sú plasty, kovy, sklo a komunálny odpad sú vyvážané
pravidelne firmou Brantner. Za stavebný odpad je každý pôvodca zodpovedný sám.
Ak by sme dali kontajner dole do obce, tak by sme museli dať aj do časti Kiara aj do
časti smerom k obci Hincovce. Vývoz jedného kontajnera je veľmi nákladný pre obec.
p. Marián Pavľák povedal, že občania majú veľa papiera a nemajú ho kam dávať.
Starosta obce povedal, že nedávno, možno pred mesiacom bol vyhlásený v rozhlase

zber papiera výmenou za hygienické potreby. Občania mohli prísť a zbaviť sa svojho
odpadu.
p. Marián Pavľák oponoval, že občania nemajú čas na to, a že chodia do práce,
nestíhajú chodiť na takéto akcie.
Starosta obce sa opýtal, či do kontajnerov by stíhali chodiť hádzať svoj odpad. Ďalej
či papier patrí do takého kontajnera. Zafúka vietor a papier by bol rozhádzaný po celej
obci, a čo sa týka zberu papiera teraz sa konal v neskorších popoludňajších hodinách,
približne o 17-tej až 18-tej hodine večer, takže občania mali možnosť sa zbaviť svojho
odpadu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie tohto návrhu.
 p. Milan Jochman sa opýtal, ako je na tom obec so žiadosťou na vodovod
a kanalizáciu.
Starosta obce odpovedal, že posledné vyjadrenie z hygieny prišlo negatívne, preto
sme sa s hl. kontrolórom obce dohodli, že pôjdeme spolu do Bratislavy za
kompetentnými osobami, s projektom a so všetkými súhlasnými stanoviskami
z ostatných inštitúcii a uvidíme čo bude ďalej.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie tohto bodu.
Pozn.: p. Gejza Kandráč opustili rokovaciu miestnosť.
Čas: 18:37.

20. Diskusia
----18. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 18. zasadnutie OZ.
Overovatelia:

Fabián Mirga

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

Jozef Dunka

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

František Žiga
starosta obce

