Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. mája 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Karol Šamaj, zástupca starostu
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Mgr. Jaroslav Tarana, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga - kontrolór obce
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Zmena rozpočtu
4. Vodovod
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver.
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
Hlasovanie za program OZ.
OZ schvaľuje program OZ:
Za : 7
Proti: 0

Zdržalo: 0

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil:
Ing. Milan Mizera, Mgr. Jaroslav Tarana.
Overovatelia zápisnice:
p. Martin Kuchta, p. Karol Šamaj
Zapisovateľ:
Ing. Stanislav Jančiga

3. Zmena rozpočtu.
Starosta obce informoval poslancov o získaní finančných prostriedkov ŽSK, ktoré sú určené na
nákup materiálu pre rekonštrukciu nádvoria kultúrneho doma a osadenie lavičiek. Je potrebné
zabezpečiť finančné prostriedky na práce súvisiace s touto rekonštrukciou. Navrhuje
rozpustenie voľných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo výške 7.400, eur.

OZ schvaľuje rozpustenie voľných finančných prostriedkov z minulých rokov z rezervného
fondu vo výške 7.400 eur na rekonštrukciu nádvoria KD pred hlavným vchodom upravené
v zmene rozpočtu č. 4/2021.
Za : 7
Proti: 0
Zdržalo: 0
4. Vodovod
Starosta obce informoval, že z nárastom faktúry za odber vody došlo k poruche na
vodovodnom potrubí. Túto poruchu sa snaží odstrániť avšak počasie nepraje. Terén je
rozmočený po dažďoch, ale bude sa snažiť čím skôr túto poruchu odstrániť. Verí, že
odstránením poruchy poklesne aj faktúra za odber vody.
OZ berie na vedomie informáciu o stave riešenia poruchy na obecnom vodovode.
5. Rôzne
- Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej petícií, v ktorej občania žiadajú
vybudovanie odvodňovacieho systému v našej časti Ochodnice (smer Bellajky), nakoľko už pri
malých zrážkach sú naše domy a stavby neustále ohrozované vodou. Tieto problémy vznikajú
pri odlesňovaní, výrube stromov, používaní ťažkých motorových vozidiel a vedením
automobilov a štvorkoliek po lúkach a pasienkoch nad našimi obydliami.
Kontrolór obce navrhuje preveriť, či petícia spĺňa podmienky v zmysle zákona o petičnom
práve alebo sa jedná len o podnet. Po preverení zákonných podmienok by sa s daným
problémom mali poslanci OZ zaoberať na nasledujúcom OZ.
- Starosta obce informoval poslancov OZ o prepise úhrady za elektrickú energiu spotrebovanú
na verejnom osvetlení v obci. Oprava osvetlenia sa do času uzatvorenia zmluvy na správu
osvetlenia v obci bude riešiť samostatnými objednávkami.
OZ berie na vedomie informáciu o prepise úhrady za elektrickú energiu spotrebovanú na
verejnom osvetlení v obci.
6. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
7.Záver.
Nakoľko nebolo viac pripomienok starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a
ukončil obecné zastupiteľstvo.
Overovatelia:

Martin Kuchta .............................
Karol Šamaj .............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

