ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystrany konaného
dňa 23.02.2015 o 16:00 hod. v kancelárii starostu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, pán poslanec Gejza Kandráč bol ospravedlnený
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Návrh na zrušenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v krízových situáciách
Návrh na schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu
ţúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
Ţiadosti
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce p. František Ţiga otvoril 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal
všetkých prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce podal tieto návrhy: zapisovateľka: Bc. Lenka Klimková, overovatelia:
František Ţiga a Roman Kandráč.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0

zdržal sa: 1 / 7 : 0 : 1 /
Marián Pavľák

3. Schválenie programu
Doplnenie programu:
1. Hlavný kontrolór obce p. Radoslav Ščuka – návrh na určenie komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov/ k bodu č. 7 /
Starosta obce dal hlasovať za návrh programu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program a doplnenie programu.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

/8:0:0/

4. Návrh na zrušenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v krízových situáciách
Starosta obce dal hlasovať za návrh na zrušenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v krízových situáciách.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zrušenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v krízových situáciách.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

/8:0:0/

5. Návrh na schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu ţúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Bystrany
Starosta obce dal hlasovať za Návrh na schválenie VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu ţúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľujeNávrh na schválenie VZN o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní
obsahu ţúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

/8:0:0/

6. Ţiadosti


Kristína Šandorová, 02.12.1962, Bystrany 297, 053 62 Bystrany – nesúhlas
obyvateľov tretej bytovky s umiestňovaním neprispôsobivých nových nájomníkov od
bytovky
Starosta obce: „Zmluva s nájomníkom tretej bytovky stále trvá. Na základe toho
povaţujeme toto predloţenie za bezpredmetné.“



Lukáš Ţiga, 19.02.1994, Bystrany 244, 053 62 Bystrany – ţiadosť o pridelenie
nájomného bytu v tretej bytovke z toho dôvodu, ţe daný byt je momentálne
neobývaný, nakoľko sa majiteľ dlhodobo zdrţiava v zahraničí
Starosta obce: „Obec v súčasnosti nemá voľné bytové jednotky.“



Peter Kandráč, 22.01.1986, Bystrany 277, 053 62 Bystrany – ţiadosť o odkúpenie
pozemku v k. ú. Bystrany, parcela č. 657/39 o rozmere 112 m2, druh pozemku: orná
pôda 1
Starosta obce: „Z toho dôvodu, ţe na danom pozemku je duplicitné vlastníctvo, obec
ho nemôţe predať bez súhlasu druhej strany.“



Marián Pačan, 23.09.1978, Helena Pačanová, 20.08.1981, Bystrany 242, 053 62
Bystrany – ţiadosť o odkúpenie pozemku na parcele č. 662/17 o výmere 225 m2
Starosta obce: „Z toho dôvodu, ţe na danom pozemku je duplicitné vlastníctvo, obec
ho nemôţe predať bez súhlasu druhej strany.“



Martin Pačan, 28.09.1976, NadeţdaPačanová, 16.09.1980, Bystrany 242, 053 62
Bystrany – ţiadosť o odkúpenie pozemku na parcele č. 662/15 o výmere 210 m2
Starosta obce: „Z toho dôvodu, ţe na danom pozemku je duplicitné vlastníctvo, obec
ho nemôţe predať bez súhlasu druhej strany.“



Martin Ţiga, 26.05.1983, Bystrany 241, 053 62 Bystrany–ţiadosť o odkúpenie
pozemku na parcele č. 122 o výmere 773 m2
Poslanci berú žiadosť na vedomie.



Štefan Pecha, 23.07.1988, Bystrany 240, 053 62 Bystrany – ţiadosť o odkúpenie
pozemku na parcele č. 843/48 o výmere 252 m2
Starosta obce dal hlasovať za schválenie tejto ţiadosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľujetúto ţiadosť.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0

zdržal sa: 1 / 7 : 0 : 1 /
Marián Pavľák

7. Rôzne
Hlavný kontrolór obce p. Radoslav Ščuka podal návrh na určenie komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Starosta obce podal tento návrh:
 Fabián Mirga – Most-Híd
 František Ţiga – SRUS
 Ján Kľoc - KDH
 Jozef Dunka – SRK
 Marián Pavľák – Nezávislí
 Milan Jochman – SIEŤ
 Roman Kandráč – KĽS
Starosta obce dal hlasovať za návrh komisie.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov .
Hlasovanie: za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

/8:0:0/

Na základe predchádzajúceho zastupiteľstva, kde zástupca starostu František Ţiga
podal návrh na kúpu dvoch unimobuniek sa urobil prieskum trhu a starosta obce dal hlasovať
za návrh na kúpu dvoch unimobuniek.
Obecné zastupiteľstvo schvaľujekúpu dvoch unimobuniek.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0
zdržal sa: 3 / 5 : 0 : 3 /
Marián Pavľák, Ján Kľoc, Milan Jochman

8. Diskusia

Marián Pavľák: „Aká je činnosť hlavného hospodára?“
Starosta: „Hlavný hospodár zatiaľ nie je určený.“
9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2.zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

František Ţiga
starosta obce

Overovatelia: ..............................

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

