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Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 17. júna 2019
Prítomní:
-

starosta: Mgr. Michal Materný
poslanci :
- prítomní:
Jozef Slavkovský
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Ing. Stanislav Dratva
Jozef Laššák
Dr. Jozef Bednár
- ospravedlnení:
Tomáš Kormaník

-

ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
verejnosť

Program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2018.
6) Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018.
7) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
8) Správa z vykonanej kontroly - účtovné doklady - apríl 2019.
9) Správa z vykonanej kontroly - pracovnoprávne vzťahy.
10) Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č. 1/2003, 3/2004,
4/2004, 5/2004, 1/2016.
11) Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce.
12) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 4/2019, RO č. 5/2019, RO č. 6/2019 a RO
č. 7/2019.
13) Voľba členov VZ Mikroregiónu Pramene z radov poslancov OcZ Gánovce.
14) Prejednanie účasti v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí.
15) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce určených na záujmovú činnosť
detí – Cirkevný zbor ECAV Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ
Machaon International, OZ Neandertal, FK Gánovce.
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16) Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „WiFi pre Teba“ (Kód výzvy:
PII-2018/7/1-DOP).
17) Schválenie komisií, ich náplní, členov komisií obecného zastupiteľstva.
18) Zámer na odkúpenie obecného pozemku.
19) Interpelácie poslancov.
20) Rôzne.
21) Záver.
ROKOVANIE :

1/
K bodu 1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Michal Materný. Privítal
prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2/
K bodu 2 :
Starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný určil:
- Oľgu Semkovú – zamestnankyňu OcÚ za zapisovateľku;
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

3/
K bodu 3 :
1.
-

Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce s programom
zasadnutia OcZ a oslovil poslancov OcZ, či má niekto nejaký podnet na zmenu alebo
doplnenie programu.

Program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
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4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2018.
6) Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018.
7) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
8) Správa z vykonanej kontroly - účtovné doklady - apríl 2019.
9) Správa z vykonanej kontroly - pracovnoprávne vzťahy.
10) Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č. 1/2003, 3/2004,
4/2004, 5/2004, 1/2016.
11) Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce.
12) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 4/2019, RO č. 5/2019, RO č. 6/2019 a RO
č. 7/2019.
13) Voľba členov VZ Mikroregiónu Pramene z radov poslancov OcZ Gánovce.
14) Prejednanie účasti v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí.
15) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce určených na záujmovú činnosť
detí – Cirkevný zbor ECAV Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ
Machaon International, OZ Neandertal, FK Gánovce.
16) Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „WiFi pre Teba“ (Kód výzvy:
PII-2018/7/1-DOP).
17) Schválenie komisií, ich náplní, členov komisií obecného zastupiteľstva.
18) Zámer na odkúpenie obecného pozemku.
19) Interpelácie poslancov.
20) Rôzne.
21) Záver.
Podnety na zmenu a doplnenie programu OcZ:
Starosta obce navrhol vylúčiť z programu zasadania OcZ bod 18) – zámer na odkúpenie
obecného pozemku, nakoľko zámer mal pred prerokovaním visieť na úradnej tabuli obce, čomu
tak nebolo.
Starosta navrhol doplniť bod programu OcZ- schválenie úveru vo veci rekonštrukcie MŠ ako
bod 12)
2.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje:
- vylúčenie z programu zasadnutia bod 18) zámer na odkúpenie obecného pozemku
- doplnenie do programu zasadnutia bod 12) schválenie úveru vo veci rekonštrukcie MŠ
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3.
- OcZ schvaľuje upravený program zasadnutia OcZ :
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Upravený program:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
3) Schválenie programu rokovania.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018, schválenie
záverečného účtu obce za rok 2018.
6) Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018.
7) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
8) Správa z vykonanej kontroly - účtovné doklady - apríl 2019.
9) Správa z vykonanej kontroly - pracovnoprávne vzťahy.
10) Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č. 1/2003, 3/2004,
4/2004, 5/2004, 1/2016.
11) Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce.
12) Schválenie úveru vo veci rekonštrukcie MŠ
13) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 4/2019, RO č. 5/2019, RO č. 6/2019 a RO
č. 7/2019.
14) Voľba členov VZ Mikroregiónu Pramene z radov poslancov OcZ Gánovce.
15) Prejednanie účasti v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí.
16) Žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce určených na záujmovú činnosť
detí – Cirkevný zbor ECAV Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce, DHZ Gánovce, OZ
Machaon International, OZ Neandertal, FK Gánovce.
17) Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „WiFi pre Teba“ (Kód výzvy:
PII-2018/7/1-DOP).
18) Schválenie komisií, ich náplní, členov komisií obecného zastupiteľstva.
19)Interpelácie poslancov.
20) Rôzne.
21) Záver.
Rozhodnutie OcZ:
Uznesenie o schválení upraveného programu OcZ na podnet Mgr. Michala Materného - starostu
obce Gánovce o vylúčení bodu 18) – zámeru na odkúpenie obecného pozemku.
o doplnení bodu 12) - schválení úveru vo veci rekonštrukcie MŠ
Pri hlasovaní o doplnenom programe bola splnená zákonom stanovená podmienka – súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

4/
K bodu 4 :
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Starosta obce vykonal a predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 29. 03. 2019.
Rozhodnutie OcZ:
Poslanci OcZ vzali na vedomie správu starostu obce, ktorý vykonal kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ a konštatujú, že uznesenia sú splnené.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

5/
K bodu 5 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018. V ňom
konštatovala, že návrh záverečného účtu spĺňa zákonné podmienky, doporučila záverečný účet
schváliť bez výhrad a prebytok hospodárenia použiť a odviesť do RF, vypracovať samostatné
uznesenie o naložení s hospodárskym výsledkom
- vysoký dlh obce je v súlade so zákonom
- apelovať, aby štát zmenil finančnú disciplínu voči obciam
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
Tvorba rezervného fondu
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Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje prebytok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 2 780,76 € použiť na tvorbu
rezervného fondu
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

6/
K bodu 6 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018, ktorý
spracovala nezávislá auditorka Ing. Dudová Daniela.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018.
Hlasovali :
Vzali na vedomie: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

7/
K bodu 7 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Upozornila na nový zákon č. 54/2019, podľa ktorého by bolo vhodné spracovať vnútorný
predpis obce. Navrhla prijať VZN / otváracie hodiny služieb prevádzkovaných v obci,
o ochrane a čistote verejného priestranstva a zelene, zákazové - obmedzenie hluku, chov
zvierat, parkovanie na zeleni…/
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.
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8/
K bodu 8 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej kontroly - účtovné doklady - apríl
2019.
Upozornila, že každá faktúra musí byť zdokladovaná spolu s dodacím listom a podpísaná
zodpovedným pracovníkom. Odporučila kontrolovať odber elektrickej energie porovnaním
stavu elektromerov a vyúčtovacou faktúrou.
Rozhodnutie OZ:
OcZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly – účtovné doklady – apríl 2019.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

9/
K bodu 9 :
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej kontroly - pracovnoprávne vzťahy.
Konštatovala, že neboli zistené nedostatky. Odporučila vydať organizačný poriadok obecného
úradu, novelizovať pracovný poriadok a poriadok o odmeňovaní.
Rozhodnutie OZ:
OcZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly – pracovnoprávne vzťahy.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

10/
K bodu 10 :
Starosta predniesol návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č. 1/2003,
3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2016.
Hlavná kontrolórka navrhla zrušiť 5 VZN.
Vysvetlila, že VZN je potrebné aktualizovať / ktoré sú prekonané, ktoré nevyplývajú
zo zákona, ktoré sú v rozpore so zákonom, o súpisných a orientačných číslach…/
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Rozhodnutie OcZ:
OcZ sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa zrušujú VZN
Obce Gánovce č. 1/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2016.
Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č.
1/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2016 bola splnená zákonom stanovená podmienka –
minimálne 3/5 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce hlasovali za prijatie
VZN č. 2/2019.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0

11/
K bodu 11 :
Starosta predniesol návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce na sumu 1,45 € na jednu
stravovaciu jednotku na deň.
Pripomienky OcZ:
- JUDr. Šimoňák- výlety, na ktoré sa hlási málo detí z finančných dôvodov doplácajú ostatní,
pretože je stanovený minimálny počet detí, aby sa výlet uskutočnil.
- dotované obedy- väčšia finančná záťaž na OÚ, keď sa deti neodhlásia v prípade
neprítomnosti
- argumenty o poplatkoch v škôlke, diskriminačné
- k 15.9. 2019 hlásenie o počte detí, ktoré budú navštevovať MŠ, kvôli príspevku od štátu
Rozhodnutie OcZ:
OcZ sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení výšky príspevku
na činnosť materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce.
Pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce bola splnená
zákonom stanovená podmienka – minimálne 3/5 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
obce Gánovce hlasovali za prijatie VZN č. 3/2019.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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12/
K bodu 12 :
Starosta vysvetlil financovanie rekonštrukcie MŠ a potrebu jej dofinancovania.
/uzn.apríl 2017- na rekonštrukciu bolo plánovaných 270 000 €, neskôr vysúťažených 266 000
€, z toho 177 000 € poskytnutých z eurofondov, ostatných 89 000 € z vlastných finančných
zdrojov, ktoré obec plánovala získať z predaja pozemkov, ale 25 000 € z nich obec použila
na kúpu pozemku pod múzeum.
Návrh sumy úveru bol stanovený na 115 000 €.
Pripomienky OcZ:
- JUDr. Šimoňák navrhol urobiť podrobnejší rozpočet na rekonštrukciu MŠ, rozpoložkovať
pre lepšiu kontrolu financovania
- Ing. Dratva oponoval, že na kontrolu je stanovený stavebný dozor a navrhol , aby
v budúcnosti nebola robená zvlášť projektová dokumentácia a zvlášť rozpočet kvôli možným
nezrovnalostiam.
- kontrolórka dala do pozornosti Zákon o verejnom obstarávaní, o koľko sa môže navýšiť
rozpočet
- poslanci navrhli zriadiť stavebnú komisiu, ktorá bude kontrolovať stavbu, dodržiavanie
rozpočtu a uskutočniť stretnutie so staviteľmi, stavebným dozorom na stavenisku / stanoviť
kontrolné dni , z ktorých budú urobené záznamy/
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje úver z návratných zdrojov financovania vo výške 115 000 €
na spolufinancovanie realizovaných investičných projektov v obci. Peňažný ústav vyberie
starosta obce na základe najvýhodnejšej ponuky z 3 ponúk.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

13/
K bodu 13 :
Starosta predniesol návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením (RO) č. 4/2019, RO č.
5/2019, RO č. 6/2019 a RO č. 7/2019
k RO č. 4/2019
- služby - kanalizácia, údržba
Starosta na základe monitoringu navrhol riešiť stav, s ktorým sa nepočítalo v rozpočte
/ chýbajúce medzery v kanalizácii na ul. Gánovskej, problémy s dažďovou vodou,
s koreňmi stromov, prekážky, ktoré vznikli pri oprave kanalizácie- vyliaty betón, nadmerné
prítoky prameňov, vzdúvanie kanalizácie
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- projekt Dom smútku - z marca 2017
Starosta vysvetlil, ako sa dozvedel o projekte: Ing. Arch. Batora sa dožadoval uhradenia faktúr,
ktoré neboli evidované, poslal novú faktúru. Reálne je projekt a maketa, neexistuje písomná
objednávka. /cca marec 2017/
O objednávke nevie ani ekonómka ani kontrolórka.
Kontrolórka sa vyjadrila, že údajne bola objednávka ústna, pri takejto zákazke by mala byť aj
písomná s termínom dodania a ostatných náležitostí, aby sa dalo odkontrolovať dodržanie
termínu a splnenie podmienok, na základe toho má byť vystavená a hradená faktúra.
Momentálne faktúru nedoporučuje uhradiť, kým sa nevyrieši objednávka s dodávateľom.
Rozprava s poslancami, ktorí zdieľajú názor, že faktúra je už po dobe splatnosti / r. 2017/
a netreba ju uhrádzať, ale vyzvať dodávateľa Ing. Arch. Batoru k objasneniu objednávky
k RO č.6/2019
- starosta prijatie návrhu zmeny rozpočtu nad rámec uzatvorenej Zmluvy o dielo zdôvodnil
zistenými nedostatkami, na ktoré sa prišlo pri začatí stavebných prác počas rekonštrukcie MŠ,
a ktoré nie sú v súlade s rozpočtom a projektovou dokumentáciou.
k RO č.7/2019
JUDr. Šimoňák navrhol upraviť čiastku určenú pre RKC farnosť Hozelec o príspevok na jedno
dieťa naviac, teda o 103 €, t. j. na celkovú čiastku 516 €. /5 deti
Kontrolórka upozornila na splnenie novej povinnosti osobitnej registrácie OZ k 30.6. 2019,
usmernenie starostovi prepošle.
-pozrieť metodické pokyny, nemôže byť dotácia na činnosť, ale musí byť na kontrolovateľné
položky / výstroj, materiál.../
Rozhodnutie OcZ:
OcZ
berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – voľby do EP - zvýšenie príjmov aj výdavkov
vo výške 840 €.
schvaľuje prijatie rozpočtového opatrenia:
a) č.4/2019 - kanalizácia, údržba a projekt „Dom smútku“ – spolu vo výške
11 250 €.
b) č.6/2019 –z návratných zdrojov financovania vo výške 115 000 €
na spolufinancovanie realizovaných investičných projektov v obci. Peňažný
ústav vyberie starosta obce na základe najvýhodnejšej ponuky z 3 ponúk.
c) č. 7/2019 – dotácie na záujmovú činnosť detí vo veku od 5 – 15 rokov s trvalým
pobytom na území obce Gánovce nasledovne:
cirkevný zbor ECAV- 619 €,
DHZ Gánovce – 516 €,
OZ Neandertal – 516 €,
RKC farnosť Hozelec – 516 €
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FK Gánovce – 516 €,
OZ Machaon – 1 238 €
Spolu 3921 €.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

14/
K bodu 14:
Starosta obce vyslovil potrebu delegovať dvoch poslancov na Valné zhromaždenie (VZ)
Mikroregiónu Pramene z radov poslancov OcZ Gánovce podľa stanov mikroregiónu,
do ktorého Obec Gánovce patrí. Navrhol Dr. Bednára ako zástupcu starostu. Poslanci
s návrhom súhlasili a ako druhého člena navrhli Ing. Jána Dominika .
Pripomienky OcZ:
Poslanci diskutovali, či je činnosť Mikroregiónu Pramene prínosom pre obec. Navrhli ísť
na VZ, a potom sa rozhodnúť , či má význam zotrvať v združení alebo vystúpiť.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ deleguje Dr. Jozefa Bednára a Ing. Jána Dominika do VZ Mikroregiónu Pramene.
Hlasovali:
Za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

15/
K bodu 15:
Starosta predniesol prejednanie účasti v Regionálnom združení tatranských a podtatranských
obcí.
Pripomienky OcZ:
Vedená diskusia, či je to pre obec efektívne, poslanci navrhli preveriť status Združenia a následne
návrh komplexne prehodnotiť.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ v Gánovciach odročuje rokovanie a rozhodovanie o členstve obce v Regionálnom
združení tatranských a podtatranských obcí.
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Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

16/
K bodu 16:
Boli prejednávané žiadosti o udelenie dotácie z prostriedkov obce Gánovce určených na
záujmovú činnosť detí – Cirkevný zbor ECAV Gánovce, Rímskokatolícka cirkev Gánovce,
DHZ Gánovce, OZ Machaon International, OZ Neandertal, FK Gánovce.
Podrobnejšie bolo prebraté pri rozpočtovom opatrení.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje výšku dotácií pre žiadateľov o dotácie z prostriedkov obce určených na záujmovú
činnosť detí nasledovne:
Cirkevný zbor ECAV Gánovce –619€,
RKC Gánovce – 516 €,
DHZ Gánovce – 516 €,
FK Gánovce – 516 €
OZ Neandertal – 516 €
OZ Machaon International – 1 238 €.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

17/
K bodu 17:
Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „WiFi pre Teba“ (Kód výzvy:
PII-2018/7/1-DOP), s maximálnym celkovým spolufinancovaním projektu vo výške 750 € (5
% spoluúčasť).
Starosta vysvetlil náplň a princíp projektu, na financovanie ktorého môže obec získať
nenávratný finančný príspevok 15 000 € so spoluúčasťou obce v sume 750 €.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „WiFi pre Teba“ (Kód výzvy:
PII-2018/7/1-DOP), s maximálnym celkovým spolufinancovaním projektu vo výške 750 € (5
% spoluúčasť).

13

Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

18/
K bodu 18:
Schválenie komisií, ich náplní, členov komisií obecného zastupiteľstva.
komisie OcZ:
- komisia výstavby, územného plánovania, ŽP a protipovodňovej prevencie:
Ing. S. Dratva - predseda, Dr. J. Bednár, Ľ. Fedák, Ing. J. Černák, Ing. J. Dominik
- komisia finančná a správy majetku:
Dr. J. Bednár - predseda, JUDr. J. Gutt, J. Slavkovský, Ing. M. Litvová, Mgr. A. Friesová
- komisia kultúry, športu a vzdelávania:
Ing. S. Jendrušák - predseda, B. Korub, A. Štenclová, Ing. M. Szentiványiová,
PhD. A. Grígerová, Ing. S. Belova, RNDr. K. Piovarcsy, M. Michlíková
- komisia verejného poriadku, vybavovania sťažností a petícií:
JUDr. P. Šimoňák - predseda, B. Gavalier, J. Šebest, T. Kormaník, J. Laššák

Rozhodnutie OcZ
OcZ zriaďuje komisie :
- výstavby, územného plánovania, ŽP a protipovodňovej prevencie,
- finančná a správy majetku,
- kultúry, športu a vzdelávania,
- verejného poriadku, vybavovania sťažností a petícií
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

19/
K bodu 19:
Interpelácie poslancov
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- Ing. Stanislav Dratva interpeloval starostu obce vo veci dopravy a pozemných komunikácií,
viď priloha.
- diskusia ohľadom kľudu v obci počas sobôt a nedieľ, zvážiť názory oboch strán, prípadne
zvolať verejnú diskusiu občanov/ za-proti /
Na interpelácie poslancov odpovie v zmysle zákona č. 369/2019 starosta obce.
- Ing .Jendrušák požiadal dať do zápisnice aby OcZ bolo informované o postupe prác
na rekonštrukcii MŠ prostredníctvom kontrolného orgánu- stavebnej komisie OcZ
a zhotoviteľa.
K tejto interpelácii starosta navrhol spoločné stretnutia poslancov, stavebnej komisie,
stavebného dozoru a zhotoviteľa.

20/
K bodu 20:
Pripomienky verejnosti
- dotaz, či sa budú robiť vyspravky verejnej komunikácie na Jesennej ulici
- starosta predpokladá termín realizácie v júli 2019. Vysvetlil zlú spoluprácu a komunikáciu
zo strany realizujúcej firmy..
Rozhodnutie OcZ
OcZ berie na vedomie pripomienky verejnosti.
Hlasovali :
Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

21/
K bodu 21:
Záver.

Zapísala:
Oľga Semková - zapisovateľka
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

