Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 20.09.2018

Prítomní:
Poslanci OZ:
st.,

Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej Badžo, Ján Badžo

Neprítomní:

Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július Oračko

Ďalší prítomní:

Eva Halčinová
Ing. Ružena Wildnerová
Ivana Nižníková

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

PROGRAM ZASADANIA OZ
Predkladá

Prizvaní

starosta obce
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
Určenie rozsahu rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Rozpočtové opatrenie č. 29/2018
Rozpočtové opatrenie č. 30/2018
Rozpočtové opatrenie č. 31/2018
Rozpočtové opatrenie č. 32/2018
Upozornenie prokurátora č. Pd 85/18/7703-7
Upozornenie prokurátora č. Pd 87/18/7703-10
Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5
Upozornenie prokurátora č. Pd 96/18/7703-11
Návrh na schválenie audítora
Zrušenie uznesenia OZ č.37/2018 zo dňa 12.07.2018
Schválenie ceny za prenájom obecného pozemku
Schválenie ceny za odpredaj obecného pozemku
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

18. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
19. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
20. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:

Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe. Poslanci OZ schválili predložený
program zasadania OZ.
Uznesenie č. 65 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
program zasadania obecného zastupiteľstva:
Predkladá
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
e) Schválenie programu rokovania
f) Voľba návrhovej komisie
g) Určenie overovateľov zápisnice
h) Určenie zapisovateľa
Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
Rozpočtové opatrenie č. 29/2018
Rozpočtové opatrenie č. 30/2018
Rozpočtové opatrenie č. 31/2018
Rozpočtové opatrenie č. 32/2018
Upozornenie prokurátora č. Pd 85/18/7703-7
Upozornenie prokurátora č. Pd 87/18/7703-10
Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5
Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5
Návrh na schválenie audítora
Zrušenie uznesenia OZ č.37/2018 zo dňa 12.07.2018
Schválenie ceny za prenájom obecného pozemku
Schválenie ceny za odpredaj obecného pozemku
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Rôzne
a./ námety občanov doručené obci

Prizvaní

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
19. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb
20. Záver
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

uznesenie bolo prijaté

Poslanec Igor Oračko predložil prítomným Návrh na zmenu programu rokovania OZ a to:
bod programu č. 16. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce k 30.06.2018
bod programu č. 17. Vykonanie auditu v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami
Poradie ostatných bodov programu sa posúva v poradí ako boli navrhnuté v pozvánke.
Starosta obce dal hlasovať o predloženej zmene programu
Uznesenie č. 66/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu programu OZ
schvaľuje
upravený program zasadania obecného zastupiteľstva:
Program:
1.

Predkladá

Otvorenie
i) Schválenie programu rokovania
j) Voľba návrhovej komisie
k) Určenie overovateľov zápisnice
l) Určenie zapisovateľa
2. Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
3. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
4. Rozpočtové opatrenie č. 29/2018
5. Rozpočtové opatrenie č. 30/2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 31/2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 32/2018
8. Upozornenie prokurátora č. Pd 85/18/7703-7

Prizvaní

9. Upozornenie prokurátora č. Pd 87/18/7703-10
10. Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5
11. Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5
12. Návrh na schválenie audítora
13. Zrušenie uznesenia OZ č.37/2018 zo dňa 12.07.2018
14. Schválenie ceny za prenájom obecného pozemku
15. Schválenie ceny za odpredaj obecného pozemku
16. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018
17. Vykonanie auditu v ZŠ S MŠ Stráne pod Tatrami
18. Interpelácie poslancov na starostu obce
19. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
20. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obce
21. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
22. Záver

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Július Badžo a Dušan Oračko
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Uznesenie č. 67/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení : Július Badžo a Dušan Oračko

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Ján Badžo st., Igor Oračko
Zapisovateľku: Ing. Ružena Wildnerová

K bodu programu č. 2. Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Stráne pod
Tatrami
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1999 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo určí rozsah výkonu hlavného kontrolóra a mzdu hlavného
kontrolóra.
Uznesenie č. 68/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
rozsah výkonu hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami je 10 hodín týždenne a mesačný plat
hlavného kontrolóra vo výške 392,00 EUR hrubej mzdy.

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 3. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Stráne pod Tatrami
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1999 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo určí rozsah výkonu hlavného kontrolóra a mzdu hlavného
kontrolóra.

Uznesenie č. 69/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
v zmysle §18a) ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň
voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami na 26. októbra 2018 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
ustanovuje
náležitosti prihlášky:
-meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- kópie príslušných dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa
zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov
určuje
- dátum doručenia prihlášky na obecný úrad : 12.októbra 2018 do 12,00 hod.
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášky: v písomnej podobe spolu s požadovanými dokladmi
doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Starosta obce Stráne pod Tatrami, Obecný úrad
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky s označením "Voľba hlavného kontrolóra " - NEOTVÁRAŤ.

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 4. Rozpočtové opatrenie č. 29/2018
Na základe ustanovenia § 14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky

Uznesenie č. 70 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce predkladá návrh na zmenu rozpočtu.

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 29/2018
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 5. Rozpočtové opatrenie č. 30 /2018
V súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým oparením.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky

Uznesenie č. 71/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtová opatrenie č. 30/2018
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

-

Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej

K bodu programu č. 6. Rozpočtové opatrenie č. 31/2018
Na základe ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým oparením.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky

Uznesenie č. 72/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 31/2018
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 7. Rozpočtové opatrenie č. 32/2018
Na základe ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p starosta obce predkladá návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým oparením.

Uznesenie č. 73 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 32/2018

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 8. Upozornenie prokurátora č. Pd 85/18/7703-7
Uznesenie č.

74 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 85/18/7703-7 zo dňa 28.08.2018
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 85/18/7703-7 bude využívať v ďalšej rozhodovacej
činnosti
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 9. Upozornenie prokurátora č. Pd 87/18/7703-10

Uznesenie č. 75/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 87/18/7703-10 zo dňa 30.08.2018
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 87/18/7703-10 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 10. Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5

Uznesenie č. 76/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 103/18/7703-5 zo dňa 04.09.2018
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 103/18/7703-5 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 11. Upozornenie prokurátora č. Pd 96/18/7703-11
Uznesenie č. 77/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora č. Pd 96/18/7703-11 zo dňa 04.09.2018

konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 96/18/7703-11 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 12. Návrh na schválenie audítora
Uznesenie č. 78/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravislách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Audítora na vykonanie auditu v obci Stráne pod Tatrami Ing. Danielu Dudovú na dobu neurčitú.

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 13. Zrušenie uznesenia OZ č. 37/2018 zo dňa 30.06.2018

Na základe doručeného upozornenia prokurátora na zistenú nezákonnosť navrhuje starosta obce
zrušiť prijaté uznesenie č. 37/2018 a následne určiť cenu za prenájom obecného pozemku vo výške
25,00 EUR za rok a určiť cenu za odpredaj obecného pozemku vo výške 1,50 EUR za m2 a to z dôvodu
priameho predaja a z dôvodu osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 79/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ruší
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 37/2018 zo dňa 12.07.2018

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 14. Schválenie ceny za prenájom obecného pozemku
Uznesenie č. 80/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Cenu za prenájom obecného pozemku vo výške 25,00 EUR za rok

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

K bodu programu č. 15. Schválenie ceny za odpredaj obecného pozemku

Uznesenie č. 81/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Cenu za priamy predaj obecného pozemku vo výške 1,50 EUR za m2
Cenu za predaj obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa vo výške 1,50 EUR za m2

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 16. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018

Uznesenie č. 82/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2018

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

K bodu programu č. 17. Vykonanie auditu v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Uznesenie č. 83/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje

Vykonať audit v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami za rok 2017 schválenou audítorkou Ing. Danielou
Dudovou

Hlasovanie:
za:
Badžo, Ján Badžo st.,
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Igor Oračko, , Slavomír Badžo, Dušan Oračko, Július Badžo, Ondrej
-

Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 18. Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Igor Oračko navrhol preložiť kameru pri inštalácii kamerového systému zo stredu osady na
monitorovanie budovy školy.
K bodu programu č. 19. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci nepredložili žiadny dopyt
K bodu programu č. 20. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obce
Starosta obce predložil prítomným písomnú námietku proti zápisnici zo dňa 31.08.2018 od pani
Matildy Kaprálovej v znení:
Podávam námietku proti zápisnici zo dňa 31.08.2018 k bodu programu č. 27 - dotazy a dopyty od
občanov. Nie je všetko zapísané v zápisnici ako bolo povedané čo sa týkalo zvýšenie platu starostovi.
Keď som povedala, čo predchádzajúci starostovia pre obec robili - stavali byty, postavila sa škola,
vybudovala sa infraštruktúra, urobila sa asfaltová cesta, chodníky, tak poslanec Slavomír Badžo

povedal, že byty sú nekvalitné a to preto, že ich stavali Kaprál so synom a nedali taký materiál aký
mal byť. Na to starosta obce p. Sloveňák povedal, že tam chýbala sieťka a obec dostala pokutu jeden
milión Sk.
Čo sa týka kosenia, v obci bolo kosené 2x a na našej ulici ani raz, až po urgencii z mojej strany.
Podotýkam, že Ján Kuruc kosil medzitým v záhrade p. Sloveňáka. Na OZ som sa pýtala prečo sa
nekosí na našej ulici -nie okolo môjho rodinného domu. Žiadam opraviť formuláciu.
Chyba je v zápisnici bod 8 - rozpočtové opatrenie 16/2018 Uznesenie 49/2018.
Keďže zápisnica zo dňa 31.08.2018 je podpísaná starostom obce a je zverejnená na oficiálnej stránke
obce opravy v nej už nie sú možné. Preto túto námietku zverejňujeme v tejto zápisnici.

K bodu programu č. 21. Dotazy a dopyty od občanov (fyzických a právnických osôb)
Žiadny dotaz ani dopyt od občanov
K bodu rokovania č. 22. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rozpustil zasadnutie

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala: Ing. Ružena Wildnerová
21.09.2018

