OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 13.02.2014

Prítomní :
Poslanci : Radovan Bartko, Ján Gáll, PaedDr. Zuzana Dučáková, Ing. Norbert Fassinger,
Mgr. Klaudia Fassingerová, Mgr. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak,
Martin Michalčík
Hlavný kontrolór : Mgr. Ing. Pavol Bujňák
Neprítomní : Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenie – miestny rozhlas, TKR, KTV
6. Výstavba 16 bytovej jednotky
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Priebeh rokovania :
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce,
ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 9 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program
dnešného zasadnutia. Poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu, starosta dal
hlasovať o programe 20. zasadnutia OZ, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1/2014,
z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Daša Blaščáková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Bartko a PaedDr. Zuzana Dučáková.
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Norbert Fassinger a Peter Kuzmiak.
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O predloženom návrhu dal starosta hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2/2014.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa
hlasovania zdržal.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 12.12.2013
a oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení a skonštatoval, že uznesenia sú splnené
alebo sú v plnení. Zároveň upovedomil poslancov o tom, že na 19. zasadnutí OZ zrušili
vysielanie Kežmarskej televízie pre rok 2014, príspevky aj zasadnutia OZ, pričom táto
položka v rozpočte zahŕňala aj prevádzku káblovej televízie a dodal, že k tomuto sa je
potrebné vrátiť. Starosta sa opýtal poslancov, či má niekto k plneniu uznesení 19. zasadnutia
OZ otázky, poslanci nemali otázky a vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. O tomto
bode sa nehlasovalo.
5. Výstavba 16 bytovej jednotky
Starosta obce navrhol pristúpiť k ďalšiemu bodu programu a to k výstavbe 16 bytovej
jednotky, keď sa o slovo prihlásil poslanec Ing. Fassinger, ktorý uviedol, že má vedomosť
o tom, že sa toto zasadnutie OZ nahráva a navrhol, aby sa o tomto hlasovalo. O predloženom
návrhu dal starosta hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3/2014. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh a 4 poslanci boli PROTI
návrhu. Následne starosta pokračoval v bode programu výstavby 16 bytovej jednotky
a oboznámil poslancov s materiálom, t. j. zmluvou o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou
Vrbov a spoločnosťou Doming, spol. s r.o.. Zároveň starosta privítal na 20. zasadnutí OZ
zástupcov spoločnosti Doming, spol. s r.o., Košice – Ing. Peterca a Ing. Šatáneka a vyzval
poslancov, pokiaľ majú nejaké otázky ohľadom výstavby 16 bytovej jednotky, aby ich
smerovali na zástupcov spoločnosti Doming, spol. s r.o.. Poslanec Ing. Fassinger odišiel.
Zástupcovia spoločnosti Doming, spol. s r.o. odpovedali na otázky poslancov, ktoré sa týkali
spôsobu financovania, technických údajov, ako aj podmienok, ktoré budú musieť spĺňať
budúci nájomníci. Poslanec Ing. Fassinger sa vrátil. Po dlhšej diskusii poslanci pristúpili
k hlasovaniu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2014. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh a 2 poslanci sa hlasovania zdržali.
K tomuto bodu bolo následne prijaté aj uznesenie č. 5/2014. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh a 2 poslanci sa hlasovania zdržali.
Starosta poďakoval zástupcom spoločnosti Doming, spol. s r.o., Košice, ktorí následne
z rokovacej miestnosti odišli.
6. Rôzne – žiadosť 66. Skautského zboru Eduarda Korponaya
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť 66. Skautského zboru Eduarda Korponaya, v ktorej
sa obracajú na OZ vo Vrbove s prosbou o finančnú podporu, nakoľko sa im zvyšuje počet
skautov a potrebovali by vyrobiť približne desať podsadových stanov. Starosta tiež uviedol,
že sa rozprával s pánom farárom a ten súhlasil s poskytnutím cca 10 m³ guľatinového dreva,
z ktorého by si vyrobili stany. Poslanec Bartko navrhol finančný dar vo výške 500,- EUR za
každý rok spätne od roku 2011. Poslankyňa PaedDr. Dučáková navrhla sumu 500,- EUR na
tento rok. Poslanec Krempaský navrhol 1000,- EUR. Starosta podotkol, že skautom vo
Vrbove obec pomáha aj tým, že každý rok ich vozí na skauting, pričom jednu cestu platí obec
a druhú cestu si platia skauti. Zároveň uviedol, že aj ostatné organizácie v obci Vrbov budú
požadovať vyššiu dotáciu. Po kratšej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie č. 6/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov ZA návrh a 3 poslanci sa hlasovania zdržali. K tomuto bodu bolo následne prijaté
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aj uznesenie č. 7/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA
návrh.
7. Rôzne – žiadosť Jozefa Forbergera
Poslanci pristúpili k ďalšiemu bodu, starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Jozefa
Forbergera o vysporiadanie pozemku na parcele č. 287 pri RD č. 73, ktorou sa poslanci
zaoberali na 17. zasadnutí OZ dňa 09.09.2013, kde stavebná komisia skonštatovala, že
odpredaj tohto pozemku je možný až po vyhotovení geometrického plánu žiadateľom.
Starosta zároveň poslancom predložil Geometrický plán č. 79/2013, ktorý dal vyhotoviť p.
Jozef Forberger. Nasledovala diskusia poslancov o cene, za ktorú by mala obec odpredať
predmetný pozemok pánovi Forbergerovi.
Starosta - p. Kráľovičovi obec odpredala pozemok v cene 10,- EUR za 1 m².
Poslanec Gáll - nebol by som proti takejto cene, ale radšej by som dal vypracovať znalecký
posudok.
Poslanec Krempaský - neviem, či má zmysel dávať vypracovať znalecký posudok, keď
vieme, že v obci sa predáva po 10,- EUR za 1 m²
Poslanec Gáll – nie na každom mieste v obci je rovnaká cena
Poslanec Kuzmiak – ja som za 10,- EUR/1 m²
Poslanec Krempaský – už sme predali po 10,- EUR/1 m², tak dajme 10,- EUR/1 m²
Poslanec Gáll – každá cena je prijateľná, ale navrhujem dať urobiť znalecký posudok, aby
sme sa mali o čo oprieť.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 8/2014. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa hlasovania
zdržal.
8. Rôzne – cenová ponuka – Peter Koľ
Starosta obce oboznámil poslancov s cenovou ponukou od Petra Koľa na výrobu drevených
lavíc do Domu smútku v obci Vrbov. Peter Koľ predložil cenovú ponuku na zhotovenie
drevených lavíc čalúnených bez opierky v cene 90,- EUR za kus a zhotovenie drevených
stojanových svietnikov v cene 80,- EUR za kus.
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – lavice by mali byť s opierkou aj kvôli starším ľuďom
Poslanec Gáll – stačia lavice bez opierky
Poslanec Kuzmiak – ja som za lavice s opierkou
Poslanec Krempaský – netreba špekulovať, nech p. Koľ urobí lavice s opierkou
Poslanci pristúpili k hlasovaniu, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 9/2014. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa hlasovania
zdržal.
9. Rôzne – Rekonštrukcia MŠ Vrbov
Poslanec Kuzmiak požiadal ekonóma obce Vrbov Ing. Polocíka, aby mu pripravil rozpis,
koľko stála rekonštrukcia MŠ Vrbov, keďže ľudia sa ho na to pýtajú.
Starosta – do budúceho zastupiteľstva rozpis predložíme
Kontrolór – mám pripravený rozpis
Poslanec Kuzmiak – v sume 165000,- EUR boli zahrnuté aj šatne?
Starosta – áno
Poslanec Kuzmiak – bol som obvinený, že ja a Krempaský sme dotiahli futbalistov do MŠ,
bol by som rád, aby sme to do konca volebného obdobia dokončili
Poslanec Krempaský – je potrebné doriešiť, ako ich dostavať
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – navrhujem urobiť verejnú schôdzu, kde sa povie, čo sa
urobilo
Starosta – určité veci na šatniach sú urobené, je potrebné ich dokončiť
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Kontrolór – ostalo nám 35000,- EUR
Poslanec Kuzmiak – mali by sme ich dokončiť, sľúbili sme to
Poslanec Krempaský – rezerva nám v rozpočte ostala, nie?
Poslanec Michalčík – nevedel by p. Vilga povedať, koľko by stálo dokončenie šatní?
Poslanec Bartko – zo všetkým aj s plotom to vyjde 50000,- EUR
Poslanec Kuzmiak – navrhujem stretnúť sa s p. Vilgom na tvare miesta, aby povedal, koľko to
bude stáť
O tomto bode sa nehlasovalo.
Prišli Oto Vojtičko a Beáta Oravcová z Kežmarskej televízie.
10. Rozpočtové opatrenie – miestny rozhlas, TKR, KTV
Starosta privítal zástupcov Kežmarskej televízie a pripomenul poslancom, že na 19. zasadnutí
OZ zrušili vysielanie Kežmarskej televízie pre rok 2014, príspevky aj zasadnutia OZ, pričom
táto položka v rozpočte zahŕňala aj prevádzku káblovej televízie a údržbu miestneho rozhlasu.
Ďalej uviedol, že následne po tomto zasadnutí OZ sa stretol s p. Vojtičkom, riaditeľom KTV,
a diskutovali o opätovnej spolupráci. Odovzdal slovo p. Vojtičkovi.
p. Vojtičko – bol by som rád, keby sme pokračovali v spolupráci, z našej strany to fungovalo,
konečne sa nám podarilo spustiť terestriálne vysielanie, čo nás stálo veľa peňazí. Referencie
na vysielanie sú dobré, ľudia vaše príspevky z Vrbova sledujú aj v iných obciach a páčia sa
im. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa ma pýtajte.
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – domáci sú nespokojní
p. Vojtičko – ľudia nám môžu dávať námety na príspevky
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – ide aj o peniaze
p. Vojtičko – ja si myslím, že 7000,- EUR nie je veľa, vidia vás ľudia aj inde, nielen iba vo
Vrbove, úroveň je dobrá a škoda by bolo prestať pred voľbami, reprezentuje to vašu prácu
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – ja som hrdá na to, že iní ľudia si to chvália, ale trápi ma, že
domáci to hania
p. Vojtičko – príspevky boli aj ohodnotené ako úspešné, napr. príspevok o bačoch z Vrbova
dostal cenu
Beáta Oravcová taktiež vysoko hodnotila spoluprácu s občanmi a obcou pri výrobe
príspevkov. Ak niekto odmietol rozprávať na kameru, tak ho neobťažovali. Ďalej uviedla, že
mali úplnú slobodu vo výbere tém a nikto ich neovplyvňoval, ani starosta. Taktiež
konštatovala, že príspevky boli občanmi hodnotené ako výborné.
Poslanec Bartko – nie sú financie, nie sme schopní urobiť chodník ku ZŠ
p. Vojtičko – mohli by ste ušetriť 600,- EUR, ak by ste vysielali priamo cez anténu, avšak je
potrebné na vašej budove nainštalovať a overiť príjem signálu z nášho vysielača a tiež by ste
ušetrili, ak by bolo menej zasadnutí zastupiteľstva
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – kolega už nahráva zastupiteľstvo, takže už nám netreba
Poslanec Gáll – neboli pustené niektoré zastupiteľstvá, mal byť priamy prenos zo
zastupiteľstiev a nebol, dáme si rok pauzu a potom nech noví poslanci si zvolia
p. Vojtičko – je tu riziko priameho prenosu, nevieme urobiť prestávku, o pol štvrtej to nebude
každý pozerať, po technickej stránke museli by sme deň pred vysielaním prísť a všetko
pripraviť, je s tým niekedy problém, káble treba ťahať po chodbe, technicky je to ťažšie
a finančne náročnejšie
Starosta – preháňaš, že tri zastupiteľstvá nešli
Poslanec Gáll – neboli pustené
Starosta – mohlo sa stať, že nebolo pustené v tom čase, keď malo byť, vtedy bolo pustené
neskôr, pretože sme mali v rodine svadbu
Poslanec Ing. Fassinger – môže sa stať, že človek zabudne
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Poslanec Krempaský – p. Vojtičko ja som sa Vás už dávnejšie pýtal na infokanál, ako majú
v Ľubici, tam by sa mohlo vysielať zastupiteľstvo, pozvánky na zastupiteľstvo a išlo by to
dookola
p. Vojtičko – ak chcete samostatný kanál, musíte mať vlastný kanál s licenciou, zaplatiť
paušál SOZA cca 40000,- slovenských korún a musí sa o to niekto starať, to tiež stojí niečo.
Existuje taký prepínač, ktorý funguje tak, že po jeho zapnutí, to čo sa hlási v rozhlase by bolo
počuť aj v televízii. Aby som to zhrnul vlastný kanál je väčší luxus ako to, čo ste mali doteraz.
p. Krempaský – už teraz zbytočne
Odišiel p. Kuzmiak, p. Mgr. Fassingerová, p. Ing. Fassinger a starosta.
Poslanec Gáll – aj v Ľubici je to tak náročné?
Prišiel p. Kuzmiak.
p. Vojtičko – oni majú to isté, čo my, ale nevysielajú tak často
Vrátil sa starosta, Ing. Fassinger a Mgr. Fassingerová.
Starosta – sú to dosť náročné veci, riešme základný problém, som presvedčený, že príspevky
boli dobré a na ich kvalitu som počul ohlasy po celom Slovensku
Ing. Polocík – v minulom roku stálo vysielanie KTV v celkovej sume 7380,- EUR
Odišiel kontrolór.
Starosta – 1 príspevok stojí 150,- EUR a 1 zasadnutie stojí 180,- EUR
Ing. Fassinger – keď nie zastupiteľstvá, tak nech idú iba príspevky
Poslanec Michalčík – navrhujem, aby príspevky boli každý druhý týždeň
Poslanec Gáll – dôvodom prečo sme začali vysielať bolo, aby ľudia videli zasadnutia OZ,
príspevky boli iba bonusom
Poslanec Krempaský – ja chcem infokanál
Starosta – nie je problém odvysielať všetky zastupiteľstvá aj za sebou naraz
Poslanec Gáll – kvalita zvuku nebola dostatočná
Starosta – rozdeľme to na príspevky a zastupiteľstvá
Poslanec Gáll – prečo rozkúskovať
Poslankyňa Mgr. Fassingerová – navrhujem, aby bolo nahrávané každé zastupiteľstvo
a vysielané príspevky 2x mesačne
Poslanec Bartko – najprv robota, potom zábava
Poslanec Gáll – ak to chcete tak, hlasujme koľko schválime na to, urobme návrh na káblovku
a miestny rozhlas, čo sme odsúhlasili zle
Starosta dal hlasovať o čiastke 2000,- EUR na prevádzku TKR a údržbu miestneho rozhlasu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo 8 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.
Starosta – dohodnime sa na vysielaní KTV
Poslanec Bartko – navrhujem, aby boli vysielané iba zastupiteľstvá
Poslanec Krempaský – stojí to p. Vojtičkovi za to?
p. Vojtičko – keby sa našiel niekto, kto by to natočil, bolo by to výhodnejšie pre nás
Poslanec Ing. Fassinger – tak dajme menej príspevkov
p. Vojtičko – môžte vysielať príspevky do konca novembra
Poslanec Gáll – prečo do konca novembra, veď nech má každý rovnakú možnosť
p. Vojtičko – je to prestíž, vidia vás všade
Poslanec Ing. Fassinger – súhlasím
Starosta – všetko, čo sa urobí v obci je natočené a je to zásluha aj vaša, vy to schvaľujete
Poslankyňa Ing. Fassingerová – ja som to napočítala, keby sme mali ešte 5 krát zastupiteľstvo
a 14 krát príspevky do konca novembra vyšlo by to spolu 3000,- EUR. Je to veľa? Potrebujete
sa skrývať? Nech ľudia vidia, čo sa urobilo.
Poslanec Krempaský – ja som nestretol nikoho, kto by ľutoval, že sme zrušili KTV
Poslankyňa Ing. Fassingerová – bolo by akceptovateľné 3500,- EUR ?
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p. Vojtičko – musela by sa urobiť technická úprava, môžeme robiť aj priame prenosy, ak
chcete
Poslankyňa Ing. Fassingerová – to by bolo finančne náročné, nech sa to urobí tak, ako to bolo
Poslanec Bartko – nech sa vysielajú iba zastupiteľstvá
Poslankyňa PaedDr. Dučáková – chýbajú peniaze
Poslanec Gáll – zahlasujme za nejakú sumu
Starosta – súhlasím, na základe návrhu p. poslankyne Mgr. Fassingerovej dávam hlasovať
o čiastke 3500,- EUR na snímanie OZ a výrobu príspevkov prostredníctvom KTV
Poslanci pristúpili k hlasovaniu, o tomto bode sa prijalo uznesenie č. 11/2014. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh, 1 poslanec bol PROTI a 3
poslanci sa hlasovania zdržali.
Zástupcovia KTV následne odišli z rokovacej miestnosti. Odišla p. Mgr. Fassingerová.
11. Rôzne – Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
Poslanci pristúpili k ďalšiemu bodu a to k úprave rozpočtu ZŠ z dôvodu navýšenia
normatívnych finančných prostriedkov na činnosť ZŠ a MŠVVaŠ SR a z dôvodu preplatku za
elektrinu na čiastočnú úhradu zálohových platieb. Ing. Polocík, ekonóm obce Vrbov, vysvetlil
poslancom rozpočtové opatrenie.
Odišiel p. Ing. Fassinger a p. Kuzmiak.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2014.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov bolo 6 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa
hlasovania zdržal.
Odišla p. Mgr. Fassingerová.
12. Rôzne – Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Poslanci pristúpili k ďalšiemu bodu a to k rozpočtovému opatreniu č. 1/2014, ktorého
jednotlivé položky poslancom vysvetlil ekonóm obce Ing. Polocík.
Prišiel p. Kuzmiak, p. Mgr. Fassingerová a p. Ing. Fassinger.
Ing. Polocík informoval poslancov aj o predbežnej finančnej kontrole. Poslanci sa pristavili
pri položke pre hasičskú zbrojnicu v sume 15400,- EUR. Starosta oboznámil poslancov, že
DHZ Vrbov získal dotáciu z DPO SR v sume 10000,- EUR. Časť bola vyčerpaná v roku 2013
a zostalo 5400,- EUR na čerpanie v roku 2014.
Poslankyňa PaedDr. Dučáková – nesúhlasím, aby sa 10000,- EUR uhrádzalo z obecných
peňazí, ešte stále neviem rozdýchať úvery, ktoré sa brali. Ešte sme nesplnili, čo sme sľúbili
a to dokončiť šatne futbalistom. Taktiež bude potrebné zaplatiť posudky na bytovku.
Ing. Polocík informoval poslancov o informačnom systéme, do ktorého musí nahodiť
rozpočet dopodrobna a upozornil, že bez súhlasu OZ nie je možné uhradiť nič naviac, iba to
čo je v rozpočte.
Poslankyňa PaedDr. Dučáková – máme peniaze na bytovku? Nechcem, aby nás nasledujúci
poslanci obvinili, že sme im nechali dlhy
Starosta – nám tiež ostali dlhy
Poslanec Ing. Fassinger – čo zlé sme urobili?
Nasledovala krátka diskusia o dlhoch spoločnosti Salmotherm - Invest, s.r.o.
Starosta – nedokončili sme rozpočtové opatrenie
Starosta vysvetlil, na čo všetko sa použili peniaze DHZ. Ide o uzavretie hasičskej zbrojnice,
kde doteraz sú na otvoroch dosky, tepelné izolácie, elektroinštaláciu a potrebné je dokončiť
rozvody vody a kanalizácie, postaviť priečky, obklady, atď.
Poslanec Mgr. Kovalčík uviedol, aké majú povinnosti ako hasiči z titulu zaradenia DHZ do
príslušnej kategórie, napr. výjazd do 10 minút 3+1 členov posádky, vyškolených 20 hasičov,
výbava na základe povinného zoznamu, temperovanú garáž v zmysle nového zákona,
povinnosť DHZ uskutočniť výjazd po vyzvaní HaZZ aj do iných obcí.
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Starosta – po ročnej uzávierke by mali prísť ďalšie zmluvy a teda prídu aj peniaze na stavby,
ktoré sa už postavili a tie potom môžete ďalej rozdeľovať
Poslanec Bartko – chcel by som sa opýtať, čo bude v horných priestoroch hasičskej zbrojnice,
hovorí sa, že tam má byť sála
Starosta – pôvodná hasičská zbrojnica mala vysokú strechu, tú sme znížili najviac ako sa dalo,
avšak aj napriek tomu tam vznikol priestor, ktorý by sa mohol v budúcnosti využívať ako sála
Poslanec Bartko – a načo ďalšia sála? Veď sálu máme.
Ing. Polocík vyzval poslancov, aby sa vrátili k rozpočtovému opatreniu.
Odišiel starosta.
Pokračovala diskusia o hasičskej zbrojnici, o čističke odpadových vôd.
Kontrolór – vie sa pohnúť ďalej s miestnosťou pre futbalistov ? Alebo je potrebné čakať na
záverečný účet?
Ing. Polocík – máme cca 4000,- EUR
Prišiel starosta.
Poslanec Bartko – keby ste urobili vtedy novú hasičskú zbrojnicu a nové šatne, tak to mohlo
byť lepšie
Odišiel p. Kuzmiak.
Poslanci sa dohodli na rozdelení sumy 10000,- EUR medzi hasičov a futbalistov a pristúpili
k hlasovaniu, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 13/2014. Z celkového počtu 8
prítomných poslancov 5 poslancov hlasovalo ZA návrh, 2 poslanci boli PROTI a 1 poslanec
sa hlasovania zdržal.
13. Diskusia
Do diskusie sa prihlásili viacerí poslanci. Poslanec Bartko sa opýtal, prečo sa nečistí sneh
okolo domu smútku.
Starosta uviedol, že zjednáme nápravu, budú tam upratovať pracovníci menších obecných
služieb.
Poslanec Krempaský upozornil, že je potrebné riešiť časť domu p. Karaša a chodník popri
hlavnej ceste. Zaujímal sa aj o umiestnenie tabule pri Dome smútku. Poslankyňa Mgr.
Fassingerová navrhla urobiť nejakú výsadbu okolo Domu smútku. Do ďalšej diskusie sa už
nikto viac neprihlásil a preto bola ukončená.
14. Návrh uznesení
Poslanec Ing. Norbert Fassinger prečítal návrh prijatých uznesení. Starosta sa opýtal
poslancov, či má niekto otázky ohľadom uznesení. Nikto sa nevyjadril.
15. Záver
Program dnešného zastupiteľstva sa vyčerpal, pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Daša Blaščáková
Ing. Jozef Kovalčík
starosta obce

Overovatelia :

Radovan Bartko

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

PaedDr. Zuzana Dučáková

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