Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 19.apríla 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

r o k o v a n i a:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
Výstavba nájomných bytov - Bytový dom 19 b.j. - Oprávnené náklady pre účely ŠFRB
(predkladá starosta obce)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na Mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) č. 15 vo volebnom období
2018-2022. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné. Požiadal prítomných o dodržiavanie všetkých
opatrení ako je respirátor, rozstupy a taktiež v zmysle usmernenia RÚVZ počas rokovania OZ nie je
možné konzumovať jedlá a ani nápoje.
Z celkového počtu 13 poslancov OZ je prítomných poslancov 11. O ospravedlnenie požiadali p.
Capek Roman, poslanec OZ a p. Gonščák Jozef, poslanec OZ. Rokovanie bolo zvolané z dôvodu
doplnenia uznesenia- schválenia nového uznesenia k výstavbe bytového domu s19.b.j..
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Doplňujúci návrh k programu rokovania OZ nebol zo strany poslancov podaný.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom
prítomných 11 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Bazgerovú Ivetu, p.
Mudríkovú Vlastu, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu. Návrh starostu
obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.55/2021 – OZ schvaľuje: a) Návrhovú komisiu
v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Lašová Ľubica
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b)Overovateľov zápisnice: Bezgerová Iveta, Mgr. art. Mudríková Vlasta
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr.
art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
-P. starosta informoval poslancov, že unesenia ktoré boli schválené čo sa týka projektov boli splnené,
uznesenia ktoré sa týkajú Obecnej prevádzkárne vzhľadom na situáciu, ktorá bola na prevádzkárni
v predchádzajúcom období, sú v plnení.
-Počas sčítania sa v našej obci sa samo sčítalo 94,99% obyvateľov.
V nasledujúcom období na základe usmernenia Okresného úradu budeme pokračovať v asistovanom
sčítaní obyvateľov, ktorí sa nesčítali.
-Ďalej informoval, že sa naďalej pokračuje v našej obci v testovaní v mobilnom odbernom mieste v ZŠ
Skalité Ústredie. Na poslednom testovaní boli pozitívne 2 osoby zo 495 otestovaných osôb.
Všetky výdavky, ktoré boli vynaložené na testovanie budú pokryté z príjmov za testovanie, ktoré
dostávame ako refundáciu za testovanie.
-K dnešnému dňu je vydaných 1 150 ks vitamínových balíčkov do rodín. V distribúcií sa bude
pokračovať.
-Pred rokovaním OZ zasadala komisia na ochranu verejného záujmu.
-P. starosta ďalej informoval poslancov, že v zmysle uznesenia, ktoré bolo schválené v rámci projektu na
rekonštrukciu a rozšírenie kapacít MŠ Kudlov je situácia taká, že sa obstaráva zhotoviteľ projektovej
dokumentácie. Na základe rokovania so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a Integrovaného
regionálneho operačného programu a v zmysle rozsahu o ktorom sme rokovali a predbežných m2 by sa
jednalo pri celej rekonštrukcii a prístavby MŠ na Kudlove. Celková čiastka by sa pohybovala na úrovni
850 tis. €. Čo je nereálne ufinancovať. Z tohto dôvodu sa pristupuje k optimalizácií. Budeme sa snažiť
o rozšírenie kapacít MŠ, ale bez rekonštrukcie pôvodného objektu. Z dôvodu, že na jedno dieťa o ktoré
sa navýši kapacita MŠ, sa vypočítala dotácia vo výške 6 500,- €. To znamená, že 20 detí krát 6 500,-€
a 60 detí, ktoré sú prijaté do MŠ krát 2 500,-€. Takže vychádza približná suma, za ktorú vieme resp.
o koľko sa vieme uchádzať v rámci pripravovanej výzvy. Čiastka sa pohybuje na úrovni okolo 280 tis. €.
Táto výzva bude vyhlásená v nasledujúcich týždňoch.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.56/2021 – OZ berie na vedomie:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Výstavba nájomných bytov - Bytový dom 19 b.j. - Oprávnené náklady pre účely
ŠFRB
P. starosta informoval, poslancov, že žiadosť už prešla kontrolou na ŠFRB (na Okresnom úrade
v Žiline) a taktiež prešla kontrolou a predbežným schválením na Ministerstve dopravy SR v rámci
dotácie. Bola malá výhrada k uzneseniu, ktoré bolo schválené zo strany ŠFRB v Bratislave, ktorý
podal usmernenie, čo je potrebné doschváliť. To je aj dôvodom dnešného zasadnutia mimoriadneho
zasadnutia OZ. Ďalej p. starosta informoval poslancov OZ so znením uznesenia, ktoré odporučila p.
Janečková doschváliť. Jedná sa len o rozčlenenie čiastky na dve časti.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.57/2021 – OZ schvaľuje: Oprávnené náklady pre
poskytnutie podpory a dotácie na účel výstavby nájomných bytov - Bytový dom 19 b. j. (ďalej len
„BD“) sú vo výške 941 209,41 €, z toho 937 209,41 € na výstavbu BD a 4 000,00 € na projektové práce
k BD, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová
Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O.,
Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5. Rôzne
•
P. starosta v tomto bode programu rokovania informoval poslancov o žiadosti Obecnej
prevádzkárne o zrušenie uznesenia OZ č. 140/2018 zo dňa 24.5.2018. Týmto uznesením bol
schválený nákup multifunkčného motorového vozidla do výšky 15 tis. € z rozpočtu podnikateľskej
činnosti. Tento nákup sa nezrealizoval, nakoľko bolo prevádzkárni poskytnuté vozidlo volkswagen
transportér, ktorý obec dostala darom od Ministerstva vnútra SR.
Ďalej prevádzkáreň žiada o nákup multifunkčného pracovného stroja na zabezpečenie úloh
v hlavnej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti do výšky 50 tis. € z vlastných prostriedkov
príspevkovej organizácie. Požiadal riaditeľa prevádzkárne o podanie bližších informácií k tejto
žiadosti.
P. Petrák Alojz, riaditeľ obecnej prevádzkárne, uviedol, že sa už dlhší čas zaoberajú otázkou
zakúpenia multifunkčného pracovného stroja na menšie výkopové a zemné práce. Jedná sa o stroj
do celkovej hmotnosti približne od 2,5 t do 3 t, aby sa mohol presúvať po obci a zabezpečovať
drobné práce. V súčasnosti na tieto práce najímajú rôznych živnostníkov a firmy. Tieto práce nie sú
veľkého rozsahu a sú na nich veľké režijné straty. Nakoľko u týchto strojov je hodinová sadzba,
unikajú nám čiastočne finančné zdroje. V súčasnosti má prevádzkáreň našetrené nejaké finančné
prostriedky z predchádzajúcich období. Nákupom tohto stroja, by sa dokázalo znížiť tieto náklady,
nakoľko ho budeme mať vo vlastnej réžií. Personálne zabezpečenie obsluhy stroja na prevádzkárni
je. Stroj bude využívaný skoro na všetky činnosti, ktoré vykonáva prevádzkáreň s dokúpením
rôznych nadstavieb (výkop hrobu, drobné stavebné práce na čistenie priekop, žľabov, mulčovanie
a pod.).
Týmto nákupom by prevádzkáreň dokázala veľa vecí zabezpečiť sama, nemusia sa najímať cudzie
firmy. Ponuky na takéto stroje sa menia každý týždeň, sú aj v dobrých cenách rôzne stroje. Je ťažké
povedať, aký stroj sa podarí vyobstarať.
P. starosta k tomuto predložil svoju požiadavku a to, že pokiaľ by sa mal zakúpiť takýto stroj, mal
by slúžiť aj na prípadnú zimnú údržbu na dočistenie verejných priestranstiev ako sú chodníky
prípadne námestia, parkoviská. Verí, že to bude multifunkčný stroj a budeme ho môcť využívať aj
počas zimného obdobia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.58/2021 – OZ a) ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 140/2018 zo dňa 24.5.2018 v plnom rozsahu
b)schvaľuje: V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa 7.6.2017, čl. 4 bodu 5.
nákup multifunkčného pracovného stroja v cene do výšky 50 000,- € z vlastných finančných
prostriedkov z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie Obec Skalité - Prevádzkáreň, IČO:35996111,
na zabezpečenie úloh v hlavnej činnosti, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art.
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Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

• Zateplenie hasičskej zbrojnice
P. starosta k tomuto bodu rokovania uviedol, že materiály poslanci neobdržali. Zateplenie prebieha
aj v týchto mesiacoch. Dielo malo byť ukončené do konca apríla 2021, ale vzhľadom na
nepriaznivé poveternostné podmienky to neumožňujú. Z tohoto dôvodu sa ide predĺžiť lehota
realizácie týchto prác do 25.5.2021 so zhotoviteľom.
Požiadal p. prednostu, aby podal bližšie informácie, nakoľko daný projekt bol vypracovaný ešte
v roku 2017 a sú v ňom malé nezrovnalosti a je potrebné ešte zrealizovať prípadne upraviť nejaké
veci.
P. prednosta k tomuto uviedol, že projektová dokumentácia k tomuto projektu bola vypracovaná
v auguste 2017. Z dôvodu, že stavba momentálne prebieha, tak sa vyskytli niektoré odlišnosti. Ide
o dvere pri garážach, kde majú hasiči nejaký dispečing a ktoré do rozpočtu projektu neboli
zahrnuté. Taktiež nebolo zahrnuté do rozpočtu podbitie strechy so strany športovej haly ( ďalej len
„ŠH“). Podbitie bolo zrealizované len zo strany cesty. Ide o práce na viac. Ďalej sa jedná o to, že
zdola mal byť marmolit aj so styrodur. Podľa vyjadrenia a odporúčaní stavebníkov sa odporúča, aby
sa dala štartovacia lišta, aby sa vytvoril priestor na dilatovanie, nakoľko plocha ktorá je pred
garážami pracuje. Je tam asfalt aj betón. Tieto práce ako aj dilatačné lišty neboli zahrnuté
v rozpočte. Ďalej nebola vôbec rozpočtovaná elektroinštalácia. Nad garážové dvere do zbrojnice by
sme chceli umiestniť dva halogény. Ide o požiadavku od hasičov, nakoľko pri nočnom výjazde
potrebujú mať daný priestor osvetlený. Taktiež by sa na fasádu umiestnilo osvetlenie, ktoré by bolo
dominantnejšie počas noci.
P. starosta uviedol, že by sa jednalo o osvetlenie, ktoré majú viaceré existujúce budovy v centre
obce. Dané svietidlá nemajú veľkú spotrebu a dotvorili by centrum obce.
Ďalej sa rieši s ministerstvom otázka výmeny garážových dverí za rolovacie, nakoľko sú tam sekčné
dvere a pri parkovaní požiarneho vozidla sa toto vozidlo nedá zaparkovať. Táto zmena sa rieši, ale
bez nejakého navýšenia ceny.
P. prednosta ďalej informoval, že bude taktiež potrebné odsadiť od stien požiarnej zbrojnice
odtokové zvody, znemožňovalo by zateplenie daného objektu.
P. starosta uviedol, že sa snažia náklady optimalizovať tak, aby neboli neúmerne navýšené. Ďalej
uviedol, že návrh farby fasády budovy je červený a snažíme sa vybrať farbu a odsúhlasiť ju
s DHZO. Celá spodná časť budovy je riešená marmolitom až do výšky niekde nad úroveň
garážových dverí. Tento návrh sa už nedá zmeniť. Je to tak schválené.
P. prednosta navrhol, aby bolo prijaté uznesenie na schválenie prác naviac pri zatepľovaní požiarnej
zbrojnice vo výške 4 500,- €. Ide o dvere, podbitia, osvetlenie a práce samotné. Viac ako 4 500,- €
to nebude stáť. V prípade schválenia tieto finančné prostriedky pôjdu z rozpočtu na požiarnu
ochranu.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ predniesol návrh na prijatie uznesenia, v ktorom bude schválené
predĺženie termínu zateplenia hasičskej zbrojnice.
Poslanci s návrhom p. poslanca súhlasili.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.59/2021 – OZ schvaľuje: Práce naviac pri
zatepľovaní Hasičskej zbrojnice v obci Skalité v cene do výšky 4 500,- € z rozpočtu obce Skalité
z kapitoly požiarnej ochrany, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik
J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.60/2021 – OZ schvaľuje: Predĺženie lehoty prác
na zateplení Hasičskej zbrojnice v obci Skalité do 25.5.2021, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

• Plán opráv a obnovy miestnych komunikácií, mostov na rok 2021.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že riaditeľ obecnej prevádzkárne predložil na dnešné
rokovanie materiál, na základe ktorého by sa mali v tomto roku realizovať základné opravy. Ide
o práce, ktoré neboli riešené na stavebnej komisii, vzhľadom k tomu, že komisia nezasadala a mali
by sa realizovať z kapitoly miestnych komunikácií DP.
Ďalšie práce, ktoré budeme schopní zrealizovať do konca roka resp. žiadosti ktoré sú dlhodobo
evidované na stavebnom úrade budú prerokované na stavebnej komisii a následne na finančnej
komisii. Ďalšie zasadnutie OZ je plánované na začiatok júna a ďalšie žiadosti je potrebné
prerokovať na zasadnutí stavebnej a finančnej komisie.
V tomto materiály sú aj vyčíslené predpokladané finančné náklady na dané práce.
Starosta požiadal riaditeľa prevádzkárne o podanie bližších informácií k predloženému materiálu.
P. Petrák Alojz, riaditeľ obecnej prevádzkárne informoval poslancov, že na základe dvojmesačného mapovania obce na základe žiadosti starostu a predložil tento materiál čo treba v obci
realizovať a treba začať s ich realizáciou, nakoľko niektoré miestne komunikácie (ďalej len „MK“)
treba realizovať na viacero etáp. U všetkých MK pri ktorých robíme povrchovú úpravu je už teraz
potrebné zrealizovať odvodnenie resp. vylepšenie odvodnenia, ktoré tam existuje. Tieto práce je
potrebné zrealizovať a následne vykonať povrchovú úpravu či už betónom alebo asfaltom.
Ďalej sú tam uvedené niektoré opravy mostov, ktoré je možné realizovať aj pri zlých
poveternostných podmienkach.
Tento materiál je predložený z dôvodu, aby boli poslanci o prácach informovaní. V minulosti sa
tieto veci prešli. Ide o materiál, v ktorom sú zapracované práce, ktoré sa týkajú vyšších finančných
nákladov a aby mohli informovať občanov, ktoré práce sa budú realizovať. Ďalšie veci by sa
presnejšie upresnili na zasadnutí komisie, aké práce by sa mali ešte robiť „ak“ sa nevyskytne niečo
iné.
P. starosta informoval poslancov, že z tohto materiálu bola vylúčená jedna žiadosť U Mikulov,
ktorá bola v rozsahu 20 tis. € a p. riaditeľ nevedel odpovedať, či sa jedná o konečnú čiastku. Bolo
by vhodné, aby táto žiadosť bola prejednaná na stavebnej komisií a prípadne sa určil postup prác
ako sa budú práce v danej lokalite realizovať. Je potrebné, aby stavená komisia dala odporúčanie
v akom rozsahu sa práce budú realizovať, aby sa tento problém vyriešil raz a navždy. A občania
boli spokojní v danej lokalite.
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal dotaz na riaditeľa prevádzkárne, či sa jedná o prvotné práce
na základe tohto zoznamu resp. prvotná etapa a následne, či bude realizovaná na niektorých
lokalitách aj povrchová úprava.
P. riaditeľ k tomuto uviedol, že z vecí, ktoré sú uvedené v zozname by sa v najbližšom období práce
začali realizovať. Čo dovolí počasie a taktiež nejaké práce musíme zadať ako napríklad výkopové
práce, búracie práce(najať stroje, dohodnúť termíny a pod.). Práce začneme realizovať, ale čo sa
týka povrchových úprav bude ešte doupresnenie, nakoľko niektoré MK sú zložité. Napríklad cesta
Do Sventkov. Jedná sa o 800m dlhú MK: či sa bude robiť celá oprava, celé odvodnenie, niektoré
priepusty je potrebné kompletne zrealizovať. Ďalej cesta od Kožákovho mosta po Skaľanku je
približne 800-900m dlhá MK. Celé úseky sú tam dosť štrukturálne narušené. Niekde treba dorobiť
odvodnenie, niekde treba vykonať čiastočne výmenu podložia, nakoľko sa cesta prepadáva.
Toto je na odbornejšie posúdenie, ide o veľké finančné náklady a z tohto dôvodu, by som realizáciu
prác dal na posúdenie stavebnej komisie.
Tento zoznam bol predložený z dôvodu, aby boli poslanci informovaní, že tieto práce treba začať
realizovať, či už havarijný stav na dvoch mostoch. Nakoľko v letnom období môže nastať situácia,
že moste Na Poľunke „ustrelí mostovka“. Rozpadávajú sa piliere. Musia sa tam zrealizovať
nevyhnutné práce.
Ďalšie práce sa upresnia v priebehu dvoch mesiacov do rokovania ďalšieho OZ a hlavne rozsah
povrchových úprav na jednotlivých MK a finančného krytia týchto prác.
P. starosta uviedol, že tento rozsah prác je krytý v rámci rozpočtu obecnej prevádzkárne. Na ďalšie
práce, ktoré chceme realizovať do konca roka budeme musieť nájsť finančné prostriedky, či už
z rezervného fondu prípadne niektorých iných kapitol z rozpočtu obce na tento rok.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal otázku, či sú v tomto zozname zahrnuté aj žiadosti, ktoré
nám boli predložené v roku 2018, aby nedošlo k tomu, že nie sú v zozname zahrnuté všetky žiadosti
a dôjde k sťažnostiam občanov.
P. starosta podal informáciu, že celý zoznam žiadostí zo stavebného úradu, je preklopený do tohto
materiálu. Sú tam niektoré MK resp. časti MK, ktoré sú vo väčšom rozsahu t.z. ide o úseky, kde je
potrebné vynaložiť desaťtisíce eur. Toto bude na rozhodnutí komisie, určiť rozsah prác, do
nasledujúceho zasadnutia OZ. Taktiež aj na finančnej komisii, aby našla finančné prostriedky na
realizáciu týchto komunikácií.
Ďalej informoval, že riaditeľ prevádzkárne podal informáciu, že demontáž verejného rozhlasu je
rozpočtovaná pre tento rok vo výške 5 tis. €. Táto čiastka sa však môže líšiť. Toto bude riešené
v rámci budúcich zastupiteľstiev. Na stredisku cintoríny sú v pláne zahrnuté opravy oplotenia
cintorína v starej časti cintorína Za Riekami, opravy chodníkov, náter zábradlí. Taktiež má
požiadavku na opravu alebo realizáciu nového oplotenia cintorína Nad Kostolom, ale táto
požiadavka prevádzkárne bude prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie.

Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.61/2021 – OZ berie na vedomie:
Plán opráv a obnovy miestnych komunikácií, mostov na rok 2021 (tvorí prílohu zápisnice), ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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• Doplnenie ozvučovacích bodov obecného rozhlasu.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že na základe realizácie výmeny obecného rozhlasu
v minulom roku, požadujú občania doplnenie ozvučovacích bodov. Ide o doplnenie na Pikete pri
rod. dome č. 820, Na Podkrižnom pri rod. dome Varmusovcov, Poľana pri kríži- jedno ohnisko, Na
Poľane u p. Gonščáka doplnenie jedného reproduktora, Poľana pri rod. dome č. 161 – jedno
ohnisko, Triciatok pri rod. dome č.1269 a v Potoku pri rod. dome č. 949-jedno ohnisko.
Ide o doplnenie 6 ohnísk obecného rozhlasu. V najbližšom období, podľa zlepšenia
epidemiologickej situácie dôjde zo strany zhotoviteľa k doladeniu vysielania rozhlasu podľa
požiadaviek občanov. Taktiež sa bude riešiť možnosť umiestnenia reproduktorov, ktoré boli
vypnuté na základe požiadaviek občanov, na iné vhodné miesto.
P. prednosta informoval, že zhotoviteľ na základe požiadavky obce urobil kalkuláciu daných prác.
Cenová ponuka na 5 ozvučovacích hniezd a 2 ks reproduktorov vo výške 2 210,- €.
P. starosta k tomuto podotkol, že niekde by sa doplnilo 3 ks alebo 4 ks reproduktorov.
Požiadal poslancov, že v prípade ak majú nejaké požiadavky zo strany občanov ohľadom rozhlasu,
aby ich podali vedeniu obce.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bazgerová Iveta, poslankyňa OZ informovala o tom, že pri rod. domoch (Marián Sojka,
Vranová) je rozhlas počuť tlmene, slabo.
P. Krčmárik Jozef, poslanec OZ navrhol, aby bola schválená cena na doplnenie ozvučovacích
bodov miestneho rozhlasu do výšky 5 tis. €.
S návrhom poslanca Krčmárika J., poslanci jednohlasne súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.62/2021 – OZ schvaľuje: Doplnenie
ozvučovacích bodov obecného rozhlasu v cene do výšky 5 000,- €, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Interpelácie poslancov.
P. starosta informoval poslancov, že v rámci interpelácií poslancov z posledného zasadnutia OZ zo
strany p. Lašovej Ľ., táto bola odstránená.
Ďalej interpelácia p. Krčmárika Jozefa ohľadom zmonitorovania cestného mostného objektu Pri
Kaplnke. Je zmonitorovaný a informácia bola zaslaná na Slovenskú správu ciest. Opätovne
zasielame ďalší list, aj s ďalšou fotodokumentáciou, nakoľko stav sa zhoršuje. Následne bude
informovať o stave veci.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ opätovne požiadal o riešenie situácie ohľadom parkovania áut na
chodníkoch v centre obce, na ktorú v upozorňoval v minulosti. Situácia sa stále nemení.
P. starosta uviedol, že celú parkovaciu politiku v obci je potrebné poriešiť na zasadnutí stavebnej
komisie a v zmysle tohto stanoviska a uznesenia, ktoré by sme prijali na ďalšom zasadnutí OZ, by
sme komplexnú žiadosť na doplnenie dopravného značenia podali na Dopravný inšpektorát.
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7. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 19.4.2021 o 16,15 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.55/2021 do č.62/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Iveta Bazgerová

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Mgr. art. Vlasta Mudríková

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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