
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.01.2015v Uhorskom.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:    1. Otvorenie zasadnutia
                    2. Schválenie programu zasadnutia
                    3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie členov 
                        návrhovej komisie.
                    4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ
                    5. Zloženie sľubu poslanca OZ
                    6. Schválenie odmeny poslanca OZ
                    7. Schválenie zástupcu starostu obce, komisií OZ, člena rady ZŠ 
a sobášiaceho
                    8. Schválenie plánu zasadnutí na rok 2015
                    9. Schválenie VZN o cenách služieb poskytovaných obcou v roku 2015
                  10. Schválenie programu hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho 
rozvoja
                        a rozvoja kultúry obce Uhorské na roky 2014-2020
                  11. Plán rozvoja obce na rok 2015
                  12. Oznámenie starostu obce o majetkových pomeroch za rok 2014
                  13. Obecná zabíjačka 2015
                  14. Návrh na vydávanie nezávislého občasníka obce Uhorské
                  15. Úprava web stránky obce Uhorské
                  16. Prenájom zariadenia pri vodnej nádrži Uhorské
                  17. Záznamy z vykonaných kontrol hlav.kontrolórom obce
                  18. Žiadosti
                  19. Rôzne.
                  20. Návrh na uznesenie
                  21. Ukončenie zasadnutia     

1.  Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ a privítal prítomných poslancov
       a občanov obce. Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, tzn., že zasadnutie OZ

  je uznášaniaschopné.

    2.    Poslanci uznesením č. 10 jednohlasne schválili program riadneho zasadnutia OZ.
 

3.  Do návrhovej komisie boli navrhnutí a uznesením č. 11 v bode 1 schválení 
nasledovní
  poslanci:
  Jaroslava   Ď u r i c o v á
  Dušan   M i h a l k o

 
        Za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená Marianna Godavová.

  Za overovateľov zápisnice boli určení nasledovní poslanci:
  Ing. Peter   D e n k o



  Jaroslav   M u š k a
  

     4.    Kontrola uznesení:  Starosta prečítal uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ,
            a konštatoval, že tieto boli splnené tak, ako ich prečítal.
            OZ schvaľuje plnenie uznesení tak, ako boli prečítané. uznesením č. 12.
    5.     Zloženie sľubu zvoleného poslanca OZ.
            Starosta prečítal sľub poslanca OZ.
            Zvolený poslanec p. Dušan Mihalko tento sľub potvrdil svojim podpisom.
            OZ konštatuje, že poslanec p. Dušan Mihalko zložil zákonom podpísaný sľub 
            poslanca Obecného zastupiteľstva Uhorské. 

6.   Schválenie odmeny poslanca OZ.
Starosta oboznámil poslancov, že aj v minulom poslaneckom zbore si  poslanci 
sami navrhovali odmenu. V minulom poslaneckom zbore mali schválené odmeny 
vo výške
12,50 €/ zasadnutie. 
Ing. Denko navrhol, aby poslanci schválili aj v tomto volebnom období  takú istú 
sumu, t.j.  12,50 €/zasadnutie
Jaroslav Muška navrhol sumu  15,- /zasadnutie a vyplácanie odmien polročne
Počas volebného obdobia si môžu zmeniť výšku odmien.

            Hlasovanie za návrh p. Ing. P.Denku. 2  za, tzn., že návrh neprešiel.
            Hlasovanie za návrh p. Mušku  15,- € /zasadnutie a  vyplácať polročne.
            Poslanci uznesením č. 14 určili odmenu poslanca tak, ako navrhol pán Muška.

     7.    Schválenie zástupcu starostu obce, komisií OZ, člena rady ZŠ a sobášiaceho
  Starosta povedal, že podľa § 15 zákona  OZ  môže zriaďovať komisie, ako svoje
  dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány. Komisie sú zložené z poslancov 
a 
  z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy vymedzuje
  obecné zastupiteľstvo.

            Starosta navrhol, aby boli vytvorené 2 komisie a to na základe doterajších 
skúseností
            z ich činnosti. Pán Muška povedal, že má ten istý návrh, nakoľko l komisia
            pracovala, bola vyťažená a druhá nerobila nič.
            Starosta navrhol nasledovné komisie:
            1. komisiu soc.vecí mládeže, športu,  kultúry, školstva, ekonomickú
                (predseda + 2 členovia z radov poslancov)

            2. komisiu výstavby, ŽP, verejného poriadku
            ( predseda + 3 členovia z radov poslancov, nakoľko táto komisia je 
náročnejšia)

            Ing. Peter Denko sa opýtal, že čo obnáša komisia verejného poriadku. Starosta
            povedal, že sa to týka skládok odpadu, túlania psov, bezpečnosti obce,
            monitorovania obce.  Starosta ďalej povedal, že aj v minulom zastupiteľstve bola
            zriadená komisia verejného poriadku, ale nepracovala. Ing. Denko povedal, že
            komisia nemôže suplovať políciu, a preto má záujem pracovať v komisii ŽP, ale 
nie
            čo sa týka verejného poriadku.



            Pán Muška povedal. že táto komisia by mala riešiť aj rušenie nočného kľudu.
            Pán Baláž povedal, že on chce, aby komisia bola, lebo najviac urobia občania pre
            bezpečnosť obce a vieme koľko bolo krádeží a bez spolupráce s občanmi nebude
            poriadok. Ľudia sa cítia ohrození . Chýba mu aj ekonomická komisia.
            Ing. Denko sa opýtal, či komisie podávajú správy o činnosti.  Starosta povedal, 
            že by si mali  spracovať program a keď riešia problém, tak podajú správu.
            Starosta ďalej povedal, že  v iných veciach nerobia komisie, ale rozhodujú všetci
            poslanci OZ. Starosta zvolá OZ. Môže sa tak  stať napr. vo výstavbe, že bude 
treba
            riešiť nejaké veci.            
            Starosta dal hlasovať  za dve komisie.  
            OZ  uznesením č. 15 písm B v bode l zriaďuje:
            Komisiu pre ekonomiku, soc. vecí, školstvo, šport, kultúru a mládež
            predseda: Mgr. Ján Jánošík, členovia komisie: Jaroslava Ďuricová, Dušan 
Mihalko,
           Jaroslav Muška. 
           a uznesením č. 15 písm. B v bode 2 zriaďuje:
           Komisiu pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.
           predseda: Pavol Baláž, členovia komisie: Ing. Peter Denko, Alena Lepórisová.

           Určenie sobášiaceho a vykonávanie občianskych obradov v obci miesto starostu,
           keď nebude môcť vykonávať túto funkciu.
           Starosta vyzval poslancov, aby niekoho navrhli , kto by túto funkciu vykonával.
           Mgr. Jánošík navrhol pani Ďuricovú, s čím súhlasili aj ostatní poslanci. 
           OZ  uznesením č. 15 v bode C určuje za sobášiaceho a vykonávanie občianskych
           obradov v obci p. Jaroslavu  Ďuricovú.

           Určenie zástupcu starostu obce.              
           V zmysle § 13b zákona o obecnom zriadení starosta poveruje jedného z poslancov
           zastupovaním starostu obce. Zástupca starostu obce vykonáva funkciu len vtedy, 
ak 
           starosta nepracuje viac ako 60 dní.
           Starosta navrhol pani Jaroslavu Ďuricovú, pretože získala najviac hlasov vo 
voľbách.
           a poveril ju zastupovaním starostu obce na celé funkčné obdobie. 
           Poslanci toto poverenie vzali na vedomie uznesením č. 15 v bode D.
           Voľba člena školskej rady 
            Pani Ďuricová navrhla p. Dušana Mihalku
           Záujem o člena školskej rady mala aj p. Alena Lepórisová.
           Poslanci uznesením  č. 15 v bode E  zvolili za člena školskej rady p. Dušana 
Mihalku.
    8.   Schválenie plánu zasadnutí na rok 2015. 

Podľa zákona o obecnom zriadení, § 12, ods.1 OZ zasadá podľa potreby, najmenej
          1x za 3 mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia tretina poslancov OZ, starosta
          zvolá zasadnutie.
          Starosta navrhol tieto termíny zasadnutí OZ:

           16.04.2015
           16.07.2015
           08.10.2015



           17.12.2015 
          vždy vo štvrtok
          Poslanci uznesením č. 16 tento návrh schválili.
          
9. Schválenie VZN o cenách služieb poskytovaných obcou v roku 2015.

Starosta navrhol, aby VZN ostalo tak ako doteraz. Stočné prepočítal a netreba 
zvýšiť.

          Cena  vody tiež zostáva. Vo vzťahu k stočnému, ak sa nám podarí získať
          finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu, tak musí byť spoluúčasť 5 %,
          potom sa to premietne v cene stočného v roku 2016..
          Mali by sa znížiť náklady na spotrebu el.energie.
         OZ uznesením č. 17 schválilo, aby VZN z roku 2014 platilo aj v roku 2015 bez 
zmien
         

10.  Schválenie programu hospodárskeho, sociálneho a enviromentálneho rozvoja obce
na roky 2014-2020.

          Starosta povedal, že sa robil prieskum u občanov, čo je potrebné v obci riešiť.
          Tento prieskum sa musel robiť preto, aby nám boli v budúcnosti schválené 
          finančné prostriedky pri žiadosti o dotácie z Európskych fondov.
          Účasť na prieskume bola vyše 80 %, najväčšia v okrese.
          Je to odrazový mostík do budúcna. Občania vyslovili svoj názor, čo je potrebné 
v obci
          riešiť, preto je našou povinnosťou rešpektovať tieto ich požiadavky.
          Všetko je však ovplyvnené dostupnosťou  finančných zdrojov obce. 
          Ak chceme naplniť tento program, obec sa musí uchádzať o podporu 
v európskych
          fondoch, vláde, BSK a ďalších . 
          Pán Baláž povedal, že si prečítal tento program, ale niektoré návrhy sú
          nerealizovateľné. Chcel by, aby sa urobil vodovod pre hlavnú ulicu.
          Starosta odporučil poslancom, aby tento program bol schválený.
          OZ uznesením č. 18 schválilo Program hospodárskeho, sociálneho, 
enviromentálneho
          rozvoja Obce Uhorské na roky 2014 – 2020.
          
11.   Schválenie plánu rozvoja obce na rok 2015  

Vychádzajúc z programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Obce 
Uhorské starosta navrhol, aby sa v roku 2015 realizovali nasledovné akcie:
Rekonštrukcia ČOV.

          Projekt na ČOV bol poslaný na enviromentálny fond vo výške 98 000 €. Žiadajú
          doplniť údaje v najbližšej dobe nám oznámia či bude schválený tento projekt na
          ČOV.
          Čistiareň je stále len v skúšobnej prevádzke.
          Rekonštrukciou sa znížia  náklady pre občanov. 
          Komunikácie máme spracované v sume vyše 300.000 €
          Keď vyjde výzva mali by sme sa zapojiť a starosta dúfa že budeme úspešní. 
          Žiadosť o kamerový systém je v schvaľovaní na Ministerstve vnútra SR.
          Vypracovať projektovú dokumentáciu na vodovod v časti Hrabina.
          Celá obec nie je zokruhovaná. Dnes by mali poslanci schváliť, aby bola podaná



          žiadosť na vyber dodávateľa projektovej dokumentácie. Keby to šlo, tak 
v budúcom
          roku by sa mohla zahájiť výstavba vodovodu.  Aj obecný úrad má problémy 
s vodou,
          lebo aj p. Hanes už nechce poskytovať vodu obci, pretože je niekedy málo vody 
          v studni. Hviezdička a pošta tiež nemajú dobrú vodu.
          Náklad na stavbu je cca  200 až 300 tis. €. V hrabine bude problém s prepájaním 
cez
          cestu.
          Vypracovanie projektu na zateplenie ZŠ s vykurovaním.
          Aj v minulosti sme sa snažili, pretože je malotriedka a na tie nechcú prispievať,
          chceli by ich rušiť. Bude potrebné tiež vypracovať projektovú dokumentáciu.
          Vypracovať projekt na plynové vykurovanie celého kultúrneho domu. Aj tu musí
          byť výberové konanie. Starosta povedal, že navrhuje gamatky. Keby bola kotolňa,
          muselo by sa to celé vykurovať, čo by bolo nákladné. Projekt chce riešiť  cez 
vládu.
          Teraz vypíšu  z vlády na sumu 13500 €. V roku 2014 nám dali 5000 €.
          Bola uskutočnená výmena okien na hviezdičke, aj na pošte sa vymenili okná, ešte
          ostávajú 3 okná, aj tie treba vymeniť. Je to len okolo 3000,€ dá sa to zvládnuť aj
          z vlastného rozpočtu.
          Povrchovú kanalizáciu na cídeni pri bytovke 246 a pri p. Ondrejovi Bálintovi.
          Nad Šmarovcami urobiť mrežu, aby voda netiekla až od fary. Revitalizácia 
chodníkov
          na cídeni, ale obec musí odkúpiť pozemky, chodník okolo budovy materskej školy.
          Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu a výmena okien. Keby z vlády dali 13500,-
€,  
          tak by sme sa do toho zmestili.
          Vsobáške je potrebné vyhodiť koberec a urobiť plávajúcu  podlahu.
          Mgr. Jánošík sa opýtal, či by nebola lepšia dlažba, starosta povedal, že by bolo 
vlhko.
          Starosta povedal, že očakáva ďalšie návrhy aj od stavebnej komisie.
          Potrebné je  urobiť cestu a parkovisko v cintoríne. Musíme urobiť geometrický 
plán
          a s cirkvou vybaviť buď odkúpenie, alebo danie do dlhodobého užívania na dobu 
          90 rokov. Parkovisko by malo byť len pre ZŤP.
          Pán Baláž povedal, že projekt na vodovod sa môže dať urobiť, ale malo by sa to
          realizovať postupne.
         Pani Ďuricová tiež povedala, že  projekt by sa mal robiť na všetko, ale robiť 
etapovite.
         Starosta. tiež súhlasí že to treba robiť etapovite. Spluúčasť obce vždy bola 5%
         obec sa nemôže zadĺžiť viac ako 60 %.
         Pán Mihalko povedal, že oni nepijú svoju vodu,  len perú a kúpu sa v nej.
         Pán Benčo tiež má zlú vodu-
         Starosta povedal, že je potrebné prijať uznesenie, aby sa začali projektové
        dokumentácie na vodu a ostatné projekty.
        OZ uznesením č. 19 v bode 1 a  2 schvaľuje zamerať rozvoj obce na tieto akcie
        a zahájiť výberové konanie na dodávateľa projektových dokumentácií na stavebné
        akcie, vodovod, Hrabina, zateplenie ZŠ s MŠ,plynové vykurovanie KD,



12. Majetkové priznanie starostu obce.

Starosta predložil poslancom svoje majetkové priznanie za rok 2014 aj keď nie je
povinný ho znova podávať, nakoľko ho predložil už v roku 2014.Povedal, že vždy 
podávali majetkové priznanie v marci. Bolo povedané, že majetkové priznanie by 
mali priznať novozvolený starosta, aj hlavná kontrolórka, ale nie sú povinní 
podávať majetkové priznanie teraz, ale len v marci.

         OZ berie na vedomie uznesením č. 20 podané oznámenie starostu obce o jeho 
          majetkových pomeroch za rok 2014.
          
   13.  Obecná zabíjačka.
          Starosta oboznámil poslancov s tým, že obec robí tradične zabíjačku s koštovkou
          výrobkov. Tohto roku by navrhoval termín  14.2.2015 posledný fašiangový deň,
          potom je pôst. 
         Oslovil už ľudí, ktorí boli doteraz. Dušan Mihalko ml., Ján Mitter.  Hudbu 
navrhuje
         Denisa Sendreia. Treba stanoviť cenu na porciu.
         Poslanci sa dohodli na cene  za porciu, klobása, húrka,, slanina chlieb 2ks 0,50
         a kapustnica 0,50 €.
         OZ schvaľuje  uznesením č. 21 zorganizovať 14.2.2015 tradičnä obecnú fašiangovú
         zabíjačku spojenú s ochutnávkou a cenu za porciu klobásy, húrika, ovarovej
         slaninky, kyslej uhorky a dvoch kúskov chleba v sume 0,50 € a porcia 4 dcl 
         zabíjačkovej kapusty s dvoma kúskami chleba 0,50 €.
         Hlasovanie je prílohou tejto zápisnice.
        Komisia kultúry a športu si spolu sadnú a dohodnú sa čo treba nakúpiť.

14. Vydávanie občasníka
Starosta povedal, že sa mu dostalo do ruky I. vydanie nezávislého občasníka
Obce Uhorské s názvom Megafón, ktorého tvorcami sú Jaroslav Muška a Martina
Kromholcová. Povedal, že bol milo prekvapený s touto iniciatívou a myslí si, že je
to dobrý nápad. 
Starosta vyzval pán Jaroslava Mušku, ktorý je poslancom OZ, aby predniesol
svoje požiadavky, ako formu pomoci očakáva od obce a ako často bude vychádzať
tento občasník.

        Pán Muška povedal, že občasník by chceli vydávanie raz štvrťročne. Očakáva od 
obce
        papier a  vytláčanie.
        Potrebujú rozšíriť kapacitu na rok . Cena je okolo 28,- €
        Chce aby to bolo nezávislé. 
        Ing, Denko: musí byť cenzúra. Muška to nechce cez obec, aby nebolo na nich
        útočené, keby mali prístupové heslá.
        Leporisová: že sa jej spýtali občania, že prečo to dostali len niektorí a niektorí
        nedostali.
       V Hradišti si objednávajú a platia 1,- €
        Link na obecnej stránke. Na lište napísané.
        OZ  uznesením č. 22 v bode l berie na vedomie podané informácie o zámere 
vydávať
         nezávislý občasník Obce Uhorské pod názvom  Megafón.



         OZ uznesením č. 22 v bode 2  schvaľuje  vydávanie občasníka Obce Uhorské 
s názvom
         Megafón, ale pod podmienkou že bude zverejňovaný na Web stránke obce. Obec 
         poskytne materiálnu pomoc vo forme dodania papiera a rozmnožovacích prác.

15.  Úprava webovej stránky obce.
       JUDr. Gombala má spracovať , čo môže byť na stránke zverejnené.
       Požiadal firmu Syphon, aby zmenili stránku, zavolá k tomu aj poslancov keď
       prídu z firmy. Majú prísť vo februári. 
       Pán Baláž povedal, že stránka je neprehľadná.
       OZ uznesením č. 23 ukladá obecnému úradu vypracovať návrh pravidiel 
zverejňovania
       informácií prostredníctvom internetovej stránky obce a tento predložiť k schváleniu
       na najbližšie zasadnutie OZ.
       
16.  Prenájom rekreačného zariadenia na Rybníku.
       Starosta povedal, že nakoľko je nespokojnosť zo strany občanov so službami 
zariadenia 
       Kukučka na Rybníku, je potrebné túto situáciu okamžite riešiť. Slavkovský  
zariadenie
       odovzdal p. Sihelskému. Starosta navrhuje, aby bola zrušená zmluva s p. Petrom
       Sihelským podľa § 19, zákona č. 116/1990 Zb.  
       Po skončení nájmu s Petrom Sihelským vypísať zámer na prenájom neb. priestorov
       budova č. 299  s výzvou na predloženie cenových ponúk v zmysle § 9a odst.9, zákona
       o majetku obce.  Starosta potom otvoril rozpravu k tomuto bodu.
       Pán Baláž sa opýtal, či neuvažujeme o predaji. Starosta povedal, že je problém
       lebo pozemok nie je náš ale urbársky. Starosta povedal, že nájomca musí
       do toho investovať. Peniaze na to nám nedá nikto, lebo pozemok nie je náš.
       Cena za m2 bola 4,25 €. Niektoré obce majú VZN o výške nájomného v rôznych
       predajniach. Treba stanoviť lehotu na podávanie ponúk aspoň 3 týždne
       Cena 225. Výpoveď do 28.2.2015. Zámer vyvesíme na obecnú tabuľu
       a na webovú stránku.
       Pán Jánošík sa opýtal, či by sme pri Kukučke nemohli dať lavičky. Starosta 
povedal, 
       že o tom uvažuje.
       OZ uznesením č. 24 v bode l schvaľuje vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom
       nebytových priestorov p.č. 299 s p. Petrom Sihelským k 28.2.2015.
       Tým istým uznesením v bode 2  OZ schvaľuje zámer obce na prenájom obecného
       majetku – nebytových priestorov p.č. 299 pri vodnej nádrži v Uhorskom a tento 
       zverejniť v obci obvyklým spôsobom od 16.2.2015.

17. Záznamy z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky.
      Obecná kontrolórka predložila poslancom záznamy z kontrol. Kontrolovala 
uznesenia
      29.12.2014 a nezistila žiadne nedostatky.
      Vykonala kontrolu motorového parku a to Thalia a to záznam o prev.motorového
      vozidla. Nezistila žiadne nedostatky.
      Na konci roka kontrolovala sťažnosti a petície.
      V. Karáseková podala sťažnosť na hospodu na ihrisko.
       Igor Sabo nekosenie záhrady p. Kalujovej.



      Kalujová si záhradu pokosila.
      Pán Kudráč sa sťažoval na agresívne buriny. v Detvanovej záhrade.
      Pani Detvanová nebola doma, bola operovaná a potom bola v Anglicku
      pri vnučke. 
      Anna Krakovská sa sťažovala na psa pána Búzika. Starosta ho upozornil.
      Kontrola pokladne a faktúry, bankové výpisy. Neboli zistené žiadne nedostatky.
      OZ uznesením č. 25 vzalo na vedomie hlavnou kontrolórkou obce predložené zápisy
      z vykonaných kontrol č. 10,11,12,13 z roku 2014.

18. Žiadosti
      Dušan Deme chce odkúpiť bubnovú kosačku od obce.
      Starosta povedal, že kosačka nie je predajná, lebo keby sa predávala musí byť 
ponuka.
      OZ uznesením č. 26 v bode l neschvaľuje žiadosť p. Dušana Demeho o odkúpenie
      rotačnej kosačky z majetku obce. 
      Žiadosť od p. Gabriely Belanovej bytom Uhorské 245.
      Žiadosť o doplnenie zmluvy o nájme neb.priestorov v budove 68
      v ktorej prevádzkuje predaj potravín chce rozšíriť aj o reštauračné
      a pohostinské služby. Toto rozšírenie podlieha schváleniu OZ.
      Bolo to už riešené aj v minulom roku, ale väčšina nesúhlasila.
      Bola spísaná petícia od občanov cca 168 ľudí, ktorí chceli, aby
      tejto žiadosti bolo vyhovené.
      Pani Belanová Gabriela by chcela otvoriť bar od 10,00 do 22,00 hod,
      aby to bolo slušné, 1 miestnosť bez fajčenia a l miestnosť s fajčením.
      Ing. Peter Denko povedal, že keď bola taká podpora od občanov, tak by sa malo
      tejto žiadosti vyhovieť. 
      Pani Ďuricová povedala, že  prerábajú záchody aj podlahu.
      Pán Baláž povedal, že  on je tiež toho názoru, že už v minulosti bola chyba, že sa to
      neschválilo.
      OZ uznesením č. 26 v bode 2 schvaľuje žiadosť p. Gabriely Belanovej o doplnenie
      zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove č. 68 o účel podnikania v oblasti
      reštauračných a pohostinských služieb.
 
      Žiadosť obyvateľov bytovky č. 246 o odvodnenie bytovej jednotky.
      Voda od p. Falťana steká ku bytovke a nie je vybudovaná povrchová kanalizácia.
      Starosta povedal, že by sa to mohlo riešiť cez obecný pozemok.
      OZ uznesením č. 26 v bode 3 schvaľuje žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov
      a nebytových priestorov p.č. 246 o odkanalizovanie povrchových vôd z obecného
      pozemku p.č. 138 za bytovkou.

      Žiadosť od obecného klubu o dotáciu vo výške 3350,- €. Starosta povedal, že
      taký je aj schválený rozpočet, tak ide len o formu.
      OZ uznesením č. 26 v bode 4 schvaľuje žiadosť obecného športového klubu 
      o dotáciu vo výške 3.350,- € na zabezpečenie svojej činnosti v roku 2015.

      Žiadosť p. Reginy Staníkovej o kompenzáciu nájomného s nákladmi na výmenu 
      2 ks okien a l ks dverí v prenajatých nebytových priestoroch v sume  1 275 €.
      r.2013:  550,- €



      r.2014:  550,- €
      r.2015:  175,- €
      Starosta povedal, že je to v súlade so zákonom, že kedˇ investuje, tak jej to musí
      byť preplatené.
      OZ uznesením č. 26 v bode 5 schvaľuje p. Reginy Staníkovej žiadosť o kompenzáciu.

      Žiadosť od  ALVEUS o dotáciu. Na budúcom zasadnutí bude rozdelené
      
19.  Rôzne.
       Pán Muška mal pripomienky k chodníku pred Belanovcami, treba ho opraviť.
       a taktiež sa opýtal, či by sa nedalo niečo robiť s pivnicou pod kultúrnym domom, 
       pretože je tam stále voda. Starosta povedal, že  je tam nefunkčná kanalizácia, treba
       jedine čerpadlo a do splaškovej  kanalizácie a vymeniť dvere.
       Muška ešte povedal, že treba urobiť  svetlo pri Gregorovcoch – osvetliť Gregorovu
       uličku. Starosta povedal, že to dá urobiť.

       Pani Leporisová povedala, že aj okolo potoka pri Jahodníkovom dome treba 
vymeniť
       lampu pri dome p. Brusnickej.
       Pani Leporisová sa opýtala za starú školu, či sa s tým dačo bude robiť.
       Starosta povedal, že ihrisko, ktoré je pri ZŠ s MŠ   bolo stavané z dotácií.
       Pán Baláž sa opýtal,  či by sme nepredali pozemky na stavbu pre občanov.
       Starosta odpovedal, že môžeme odpredať, ale na to musí byť urobený zámer.
       Pani Žiláková  pozemok na ihrisku za tribúnou, či by sa nemohlo urobiť ihrisko
       Ing. Monika Tokajová povedala, že nadácia Orange dáva každý rok výzvu a
       dáva 3000 € a je možné napísať projekt.
       Muška sa opýtal, či bola žiadosť na mobilných operátorov. Starosta povedal, že 
podal,
       ale neurobia nič. Môžeme podať žiadosť.na Orange. O2 , T-com o zvýšenie signálu.
       OZ uznesením č. 28 ukladá obecnému úradu podať žiadosť na mobilných 
operátorov
       pre skvalitnenie signálu v obci.
       Kontrolórka obce Jana Budáčová ešte predložila poslancom plán kontrolnej činnosti
       na rok 2015.
       OZ uznesením č. 27 vzali na vedomie tento predložený plán.
 
       Pán Baláž povedal, že by bolo dobre nahrať organizačný poriadok obce na USB 
kľúč
       pre všetkých poslancov. Starosta povedal, že zakúpi pre poslancov a hlavného  
       kontrolóra USB kľúče.
       OZ uznesením č. 29 schválilo zakúpenie týchto USB kľúčov.

       Starosta povedal, že  mal jednanie s koordinátorkou TSP. Nevie či bude aj naďalej
       TSP.
       Ak to prerušia,  bude nový projekt a musí byť znova výberové konanie. Má to 
prejsť
       na splnomocnenca pre rómsku komunitu  

       
20.  Návrh na uznesenie.



 Pani Jaroslava Ďuricová potom prečítala návrh na uznesenia tak, ako boli postupne
 schvaľované. Hlasovanie za všetky uznesenia je prílohou tejto zápisnice.     

21.  Po vyčerpaní programu zasadnutia OZ starosta poďakoval poslancom a  
prítomným   
       občanom za účasť a zasadnutie ukončil.

       Zapísala: Marianna Godavová

      O v e r o v a t e ľ   I:                                                             O v e r o v a t e ľ    II:
      Ing. Peter    D e n k o                                                            Jaroslav   M u š k a 
       
      ....................................................                                            ................................................ 
       


