Z á z n am
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1. februára 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,
p. Ing. Milan Mizera
p. Anna Ďuratná
p. Martin Kuchta
p. Karol Šamaj
p. Mgr. Jaroslav Tarana

p. Ing. Stanislav Jančiga – kontrolór obce
Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana, Surovčák M, Muzika M, Čičala, Čečko
P., Čečko T., Ing. Tarana J., Drahník Fr., Tvaružek F., Tvaružek M., Mackovčák Ľ., Harvánek
M., Sklenár J., Mgr. Hodasová Milada.

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Škola – telocvičňa
4. Snehová kalamita /vyhlásenie mimoriadnej situácie/
5. Zmena rozpočtu obce
6. Diskusia
7. Záver
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Do návrhovej komisie určil: Ing. Mizera Milan, Mgr. Tarana Jaroslav
Za overovateľov zápisnice:
p. Ďuratná Anna, p. Kuchta Martin
Zapisovateľka:
p. Šošková
3. Škola – telocvičňa
p. riaditeľka prítomných oboznámila o stave školy – telocvične, v akom je stave, aké
opravy a údržby je tam potrebné vykonať
1. bode – základy sú nadpriemerne zaťažované, telocvičňa je na poschodí, majú
popraskané steny triedy, i dielňa novovytvorená – je tam prasklina, i keď nie je to

priamo pod telocvičňou, jej povinnosťou je, aby telocvičňa slúžila hlavne na výchovnovzdelávací proces pre deti.
2. Pred rokom kontrola z hygieny tam bola, bolo to zaplesnené, v sobotu nedeľu sa
nevykuruje, tým že sa telocvičňa využíva na športy, dýchaním a potením sa odparuje, čo
nie je dobré, radiátory sú zakryté, je ich tam málo,
3. Podlaha – sú tam praskliny mala by sa tam používať len obuv s bielou podrážkou,
podlaha je už zničená.
Mgr. Tarana – vypočuli sme si neodborné posudky, nie je posudok od statika, bol som
v telocvični Havarijný stav je pretože sa nekúri, podlaha je jedna
z najlepších v okrese, nie je poškodená, každá stavba praská, ale žeby kvôli
tomu že sa tam športuje?
Obec prenajíma priestory, vy na to nemáte právo,
Starosta obce – rozprával s jedným pánom, ktorý to spravuje takéto podlahy, tak sa pozrie
na to, v akom je to stave.
Mgr. Tarana – v telocvični sa nekúri ani cez týždeň, veľa rodičov sa sťažovalo, ale vy
Vypoviete Zmluvy tým, že vymeníte kľúče v telocvični, ani neoznámite
obce, treba zvážiť či Má telocvičňa slúžiť len pre ZŠ alebo aj pre
občanov, po toľkých rokoch nemôže byť ako nová, vlhkosť je tam tým, že
sa tam nekúri, nemôžete povedať, že my čo tam chodíme tam nadýchame,
a preto je tam vlhko a pleseň, vyše oponovania sú subjektívne,
p. Šamaj – telocvičňa musí spĺňať nejakú teplotu, môžeme zavolať toho statika,
p. Hodasová - prevádzkový poriadok tam visí, sú polámané obklady, rebriny, nikto sa
nezapíše, keď niečo urobí, to sú tie vaše športové aktivity, jednoducho to takto nemôže
fungovať, niekedy ani nevie kto tam je, mal by tam byť niekto zo školy, treba tam dať
ventilátory, odstrániť kryty z radiátorov, pridať radiátory,
p. Kuchta – treba tam predovšetkým stále kúriť, aby sa to temperovalo,
Mgr. Tarana – pani riaditeľka asi bude požadovať finančné prostriedky na kúrenie,
Starosta obce – navrhuje zvýšiť fin. náklady na kúrenie,
Mgr. Hodasová – nebude súhlasiť dovtedy, kým to nebude urobené, naštudujte si zákony
a potom sa vyjadrujte, vy si nechcete to dať vysvetliť, min. teplota má byť + 16 C, dajte
peniaze na to a bude sa kúriť,
p. Tvaružek – hrá sa tam 2 hod. volejbal, 2 hod. fudbal a vy pomala chcete novú telocvičňu,
keď tam bol Sucháň, zima tam nikdy nebola,
Mrg. Hodasová – vyberte si, čo je vašou prioritou, či vaše záujmy alebo záujmy detí,
nebudem sa vyjadrovať, máte klapky na očiach,

p. Čečko Tomáš – p. riaditeľka, rozprávame sa s vami normálne, škola sa má riešiť, nie
zamknúť,
Ing. Mizera – je tu búrlivá diskusia, moje stanovisko je také, že treba odborníka na kúrenie,
na podlahu a statika, on by si to rád vypočul, tieto stanoviská,

-

Starosta obce – navrhuje ešte tento mesiac nechať občanov hrať, treba odkryť radiátory,

Mgr. Hodasová – potrebuje oddeliť mrežu školy od telocvične.
4. Snehová kalamita
Starosta obce informovať prítomných o vyhlásení mimoriadnej situácie kvôli snehovej
kalamite.
5. Zmena rozpočtu obce
Je potrebné navýšiť finančné prostriedky z podielových daní, kvôli tomu treba schváli
Úpravu rozpočtu č. 1/2019.
6. Diskusia
p. Ďuratná – mali stretnutie s dôchodcami, p. Gašincovú chcú vylúčiť,
Mgr. Tarana – odporučili riešiť – ak chce fungovať ako zložka, nech si dá písomnú
žiadosť,
Ing. Mizera – využitie amfiteátra, premietať v lete filmy, rozprávky,
Starosta obce – informoval prítomných poslancov o folklórnych slávnostiach, chce
pozvať skupinu Drišľak, /poslanci súhlasili/.

Nakoľko nebolo už žiadnych pripomienok, starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

