
                                                     Z á z n am 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. marca 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Ing. Milan Mizera 

                p. Martin Kuchta 

                p. Karol Šamaj 

                p.  Mgr. Jaroslav Tarana 

                p. Martin Turčák 

 

Ďalší prítomní: p. Kubicová Dana, Kubica Peter 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kultúrny dom 

4. Základná škola 

5. Záver. 

 

1.Otvorenie 

   - starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom, 

poslanci jednohlasne schválili. 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

     Do návrhovej komisie určil:     Ing. Mizera Milan, p. Šamaj Karol 

          Overovatelia zápisnice:       Mgr. Tarana Jaroslav, p. Kuchta Martin 

          Zapisovateľka:                     p. Šošková Dana 

 

3. Kultúrny dom 

    - starosta obce požiadal p. Kubicovú o prezentáciu rekonštrukcie záchodov v kultúrnom  

      dome. 

- p. Kubicová – boli oslovení, aby sa pozreli na WC v kultúrnom dome, aj chodby aj 

predsálie, aby sa to nanovo omaľovalo. Vstup do KD je katastrofálny, vizualizácia je 

už taká dôstojná,  nové záchody, sušiak na ruky ... 

- p. Turčák Martin – treba už aj elektroinštaláciu, ak nie je v chodbe, 

- p. Mgr. Tarana Jaroslav -  navrhuje, aby sa pridalo ešte 1 WC do ženskej toalety, 

- p. Ing. Mizera – on je zato, aby tam radšej zostali papierové utierky, aby sa to hneď 

nezničilo, a svetlá na fotobunku, 

- p. Kubicová – chceli by to urobiť do 40 dní, pokiaľ je pôstne obdobie, a nie sú žiadne 

akcie, 

Termín začatia: po ukončení verej.obst. 

Termín ukončenia: 21.4.2019 

-  starosta obce – pôjde to z kapitálových výdavkov, 



- Cenová ponuka – garáž na futbalové ihrisko, bude tam uskladnená kosačka, ktorá 

bude na podpis, kosačka bude slúžiť len na kosenie ihriska, 

- P. Šamaj – kosačka tam nemôže byť uskladnená, lebo ju ukradnú, 

- Navýšenie sa schváli až na budúcom OZ. 
 

4.  Základná škola 

     - starosta obce informoval prítomných poslancovo havarijnej situácii v škole, kde praskol 

kotol, jeden článok stojí okolo 4 – 5 tis. €, je potrebné zvážiť, či sa nekúpi už nový kotol na 

ekohrášok, podá sa žiadosť na VUC , vrámci havarijnej situácie by toto školstvo malo 

preplatiť. 

- p. Turčák Martin – či to spĺňa normy,  

- starosta obce informoval i o prebiehajúcej  rekonštrukcii družiny. 

 

Prítomní poslanci sa dohodli, že spoločne pôjdu do kultúrneho domu, kde na tvare miesta 

posúdia i WC na poschodí, aby sa to už spoločne zahrnulo do rekonštrukcie. 

 

 

5. Záver. 

Nakoľko nebolo viac pripomienok zo strany poslancov, starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

 

 


