
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. novembra  2019. 

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

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                p. Jaroslav Tarana, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Šošková Dana, Šeptajová Marta, Ing. Marián Sága, 

Peter Tarana, Marián Mlích, Juraj Bibík, Zdenko Žabka, Martin Muzika, Zdenko Čečko, 

František Šeptaja, Tomáš Židek, 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Zmena rozpočtu obce 

4. Príprava na kapitálový rozpočet na rok 2020 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

1.Otvorenie 

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

poslanci jednohlasne schválili. 

Starosta obce navrhol zmenu programu, nakoľko sú tu  prítomní občania, ktorých žiadosti by 

sa prerokovali najskôr. Tým sa posunú body programu o 2 body. Starosta obce informoval, že 

zasadnutie je verejné a nahráva sa. 

Poslanci jednohlasne schválili zmenu programu. 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p. Tarana Ján, Šamaj Karol 

     Overovatelia zápisnice:            p. Tarana Jaroslav, Kuchta Martin 

     Zapisovateľka:                          p. Šošková Dana 

 

 

3. Občania – v zastúpení Šeptajovej Marty 

    - informovala o zlých vektorových mapách, kde sú posunuté pozemky, 

    - starosta obce – bude sa to riešiť. 

 



4. Horné ihrisko 

    - občania v zastúpení Martina Muziku – dávajú do poriadku horné ihrisko /na vyšnom 

konci/ v spolupráci s hasičmi /hasiči majú v prenájme tento pozemok od Urbariátu na 50 

rokov/, žiadajú od obce – či by sa nedala urobiť tam elektrická prípojka /spôsob na zámok by 

sa dala urobiť skrinka/ - je potrebný jeden stĺp, aby sa dal kábel cez rieku/, ak majiteľ, teda 

Urbariát dovolí. 

- Starosta obce – zatiaľ nemá nikto písomnú žiadosť, a je k tomuto potrebný súhlas od 

vlastníka pozemku, elektromer bude vedený – musí byť vedený na obec.  
 

5. Vyraďovacia komisia 

   - starosta obce  navrhol členov do vyraďovacej komisie: p. Žabka Zdenko, p. Jaroslav Tarana a p. 

Martin Kuchta. 

Poslanci navrhovaných členov jednohlasne schválili. 

 

6. Rôzne 

 

- p. Žabka Zdenko – informoval prítomných poslancov o vysporiadaní cesty v ich časti, 

nakoľko je tam potrebný priepust na cestu, je potrebné to potiahnuť asfaltom, on 

a jeho sused si makadam zaplatili sami, 

- starosta obce navrhol, že spolu s Martinom Kuchtom si to zoberú na starosť, 

- p. Tarana Jaroslav – je potrebné zmerať presne, koľko bude dlžka, 
 

- p. Židek Tomáš – žiadosť o rozšírenie Územného plánu obce, nakoľko by v lokalite 

nad Gocoliakom  chceli  stavať rodinný dom. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s rozšírením Územného plánu obce. 
 

7. Zmena rozpočtu obce 

- Starosta požiadal prítomných o pripomienky k predloženej zmene rozpočtu obce 

- p. Jaroslav Tarana – nebude sa  robiť rekonštrukcia schodov? 

- Starosta obce – museli sme kúpiť pozemky, ďalej bolo navýšenie spoločná úradovňa 

/bolo to na kompostéry/, navýšenie na most, 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 6 bez pripomienok. 
 

8. Príprava na kapitálový rozpočet –  

- Zastávky   16 tis.. + 3 tis. dotácia – 2 zastávky, 

- Starosta obce – treba most pri p. Černoškovej  - 36.000 €, cintorín horný osvetlenie, 

dolný cintorín   - 20 tis., cyklotrasa   15 tis., plynofikácia ZŠ   20 tis., 

Informoval prítomných o čiernych odberoch,  ak sa zistí čierny odber navrhuje pokutu 

3000 €, treba nachystať VZN, urobiť šachtu pri Zábojníkovi Milanovi, na vyšnom 

konci nie je dotiahnutá voda, 

- Zastávky navrhuje jednu dole pri železničnej stanici, druhú pri Mlíchovi Mariánovi, 

- starosta informoval o zvýšení nákladov na TKO a navrhuje zvýšiť na 16 € /poslanci 

jednohlasne súhlasili/, 

- p. Turčák Martin – je potrebné navýšenie stravy 

- starosta obce – škola si musí navýšiť stravu,  
 



6. Rôzne 

- žiadosť Mackovčák Jozef o odpredaj pozemku, 

  OZ doporučuje pripraviť kompletnú dokumentáciu pozemku k uvedenej žiadosti, 

 

- zmluva o navýšenie – kamery Peter Čečko,  

nakoľko je od septembra platcom DPH, 

OZ navrhuje vypracovať 2 zmluvy, nakoľko v zmluve je zahrnutá aj ZŠ, ktorá má 

právnu subjektivitu a mala by si platiť za spravovanie kamier sama, je potrebné 

vypracovať dodatok k zmluve zvlášť pre Obec a zvlášť pre ZŠ od nového roku. 
 

Nakoľko nebolo viac pripomienok, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


