ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom
č. 3/2018, konaného dňa 16.03.2018
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Erika Cintulová
Poslanci

Ján Cincík
František Cipár
Ján Baleja
Bc. Andrea Meriačová
Viera Novosedliaková
Milan Mizera
Mgr. Michal Pyšný
Ing. Ľudovít Smik
Mgr. František Koníček

Začiatok zasadnutia:
Miesto zasadnutia:
Program:

16. 03. 2018 o 18.00 hod.
Kultúry dom stanica
Ul. Staničná
viď pozvánka

K bodu 1. - 2.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúca starostka obce Mgr. Erika Cintulová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítala prítomných a skonštatovala, že zo všetkých poslancov je prítomných 7, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poverila Mgr. Luciu Kuželovú zapisovaním zápisnice zo zasadnutia
a p. J. Cincíka a p. M. Mizeru poverila overením zápisnice. Do návrhovej komisie zvolila p. Bc. A.
Meriačovú a p. Ing. Ľ. Smika. O predloženom návrhu na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie dala starostka hlasovať:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (František Cipár, Mgr. Michal Pyšný)
Starostka skonštatovala, že návrh na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie sú
jednoznačne schválené.
K bodu 3.
Schválenie programu
Starostka predniesla poslancom program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol predložený
v pozvánke. K navrhovanému programu vyzvala na doplnky alebo pripomienky.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 7
Výsledok hlasovania: za
7
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
2 (František Cipár, Mgr. Michal Pyšný)
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Starostka skonštatovala, že program je schválený.
K bodu 4.
Správa o plnení uznesení
starostka obce – Dala som vypracovať p. Výparínovi posudok na dom služieb, aby sme sa mohli
rozprávať ďalej s Bohušom Sunkom, či to budeme predávať. Ešte to riadne nepreberal, ale p. Róna by
s tým problém nemal. Ale podľa zákona sa musíme najprv baviť s ním.
Ing. Smik – On má o to platonický záujem.
/medzičasom prišiel Mgr. Michal Pyšný/
starostka obce – Z minulého OZ som tu nemala nič iné, takže môžeme ísť na ďalší bod programu.
K bodu 5.
Informácia hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole
p. Morgoš – Mal som úlohu dokončiť z minulého roku kontrolu kapitálových výdavkov, čo šli na
výstavbu chodníka pred MŠ na Ul. A Moyzesa v r. 2016. Celý chodník aj s parkoviskom nás stál
34 638,92 eur, pozeral som sa na to, či to prebehlo v súlade tak, ako malo /číta správu/. V závere
konštatujem, že šlo o zákazku s nízkou hodnotou, odporúčam uzatvárať v zmluvách záruku na stavebné
práce v trvaní 5 rokov a do komisie prizývať členov, kt. majú odborné kompetencie. Možno využiť
stavebnú komisiu. Treba to nejako plánovať tak, aby sa nemuseli robiť potom ku zmluvám dodatky.
starostka obce – Na začiatku sme navrhli chodník odtiaľ potiaľ a potom sa to predlžovalo a aj správa
ciest prišla, že sa zmenili podmienky...
p. Morgoš – Mohlo to byť vysúťažené celé asi na začiatku, aj výkaz-výmer.
starostka obce – My sme aj projekt prerábali, ten, čo ste mali, to už bol skutkový stav.
p. Morgoš – Stavba je uzavretá, čo sa týka papierov. To odstavné parkovisko je také prepadnuté. Ak sú
nejaké chyby, treba to reklamovať.
starostka – My sme mali najprv naprojektované len od MŠ po koniec zástavky. Potom sa to predlžovalo
od Žuchov až po koniec. Na základe toho som robila súťaž. A potom sme sa dohodli, že to spravíme
ešte dlhšie.
p. Morgoš - V správe je v tabuľkách uvedené, koľko ponúkali a čo bolo pôvodné a aj ten dodatok, čo
sa navyšoval.
starostka obce - Táto komisia bola preto taká rýchla, lebo prišiel p. Kadlčík, čo to vyhral, aby videl tie
obálky, že sa otvorili a boli neporušené. Teraz väčšinou súťažím cez Tendernet, lebo nemusím robiť
zápisnice ja, ono to všetko vygeneruje a dá sa to odtiaľ vytlačiť.
p. Baleja – Nemal som čas si túto správu pozrieť, preto sa vopred ospravedlňujem, ak niečo poviem
zle. Ja už som mal nervy pred chodníkom pred ZŠ, čo sme robili. Tam sme okolo 9000 eur preplatili
navyše na základe toho, že bola cena vysúťažená a chodník bol spravený, skolaudovaný a na papieri
prišlo, že sa kopalo vyššie a rástli aj ceny materiálu. Dával som si preto pozor pri tomto chodníku pri
škôlke, mohol byť trošku inak spravený, podobne ako v Príbovciach. Jedno ma mrzí, my tu máme
stavebnú komisiu a v tých komisiách sedia nekompetentní ľudia. Druhé, čo ma mrzí – ak sa vysúťaží
cena, napr. 18 000 eur, zrazu jeden dodatok, druhý. Nemám proti chodníku nič, ale teraz sa človek
dozvedá, že existujú dodatky. Mrzí ma, že z tých 18 000 sa to navýšilo pomaly na 34 000 eur a ešte aj
to, že na základe válovcov sme museli robiť mreže (prechody), cena je navýšená a pokiaľ viem, niektoré
mreže už sú pokazené.
p. Morgoš – Aby nedošlo k nedorozumeniu, nad rámec čo sa týka tejto roboty, bola tá zákazka s nízkou
hodnotou. Podľa zákona tam nemusela byť ani komisia. Pri tejto robote som na to upozornil a komisia
bola urobená p. starostkou nad rámec. Je dobré, že tam mala 3 ľudí, ako keby tam bola sama. Ale už
by som tam miesto nich prizval asi niekoho z tej stavebnej. Druhá vec – neviem, čo sa obec v začiatkoch
dohodla, či to mala byť len polka chodníka a kúsok parkoviska, lebo potom sa rozhodlo, že sa chodník
potiahne celý a tam to narástlo o ďalších 86 m2 na zámkovej dlažbe a na iných veciach. To neboli
peniaze, že sa niečo robilo na prvej robote, ale robila sa druhá robota. Ešte aj SSC požadovala nejaké
veci, čo sa menili. Ponuka, čo bola, tá sa vysúťažila a potom na základe toho sa ešte dorábalo.
starostka obce – Keď sa to robilo, povedali sme si, že sa to už potiahne celé.
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Ing. Smik – Tieto dva prípady sa nedajú zrovnať. Povedalo sa, že ideme robiť pred škôlkou a max po
zástavku a povedali sme si, že keď to už robíme a vyšlo to o 8000 eur lacnejšie, potiahli sme to aj ďalej.
My sme o tom rozhodovali.
p. Morgoš – Keby sa urobil projekt naraz a súťažilo by sa to celé, možno by to vyšlo na nejakých 45 000
eur.
starostka obce – SSC sa najprv vyjadrovala k prvému projektu, boli s tým stotožnení. A potom zmenili
vyjadrenie, keď to reálne videli.
Mgr. Pyšný – Mali sme to prvé vyjadrenie aj písomne?
starostka obce – Mali.
Mgr. Pyšný – To, že sa zachovali tie isté ceny pri druhej fáze je ok. Ale istým spôsobom sme mohli
ušetriť - ak robím súťaž na napr. 18 000 eur, tak dostanem inú cenu, ako keď robím na 34 000. Možno
keby sme mali na začiatku presne povedané, že robíme väčší objem, možno by nám aj ten dodávateľ
dal lepšiu cenu. Treba si dopredu lepšie premyslieť, čo budeme robiť, aby sme možno ušetrili na
jednotkových cenách.
Ing. Smik – Ale keby nám vtedy niekto povedal, že to bude stáť 45 000, tak by sme do toho asi nešli.
Mgr. Pyšný – Otázka k forme súťaží - prečo nerobíme dražby? Možno by sme to mohli zvážiť do
budúcna.
starostka obce – Spolupracujem s p. Simonidesom a veľa vecí konzultujeme. Čo robil výkazy, nezvyšuje
rozpočet umelo, má tabuľkové ceny.
p. Mizera – Na ktorom zastupiteľstve sme hlasovali za tie sumy navyše?
p. Cincík – Schvaľovalo sa to.
starostka obce – Z hlavy neviem, ale môžem to pozrieť.
hosť 1 – Tento chodník bol platený komplet z obecného rozpočtu?
starostka obce – Áno.
/prebieha diskusia/

Návrh uznesenia č. 1/3/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

berie na vedomie

informáciu hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole č. 14/2017 kapitálových výdavkov
rozpočtu na výstavbu chodníka pred MŠ ul. A. Moyzesa
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (František Cipár)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 1/3/18 je schválené.
K bodu 6.
Schválenie odpredaja pozemku parc. č. KN-C 541/7, k. ú. Kláštor pod Znievom
starostka obce – Ide o dokončenie odpredaja, čo sme riešili minulý rok p. Santusa. Pozemky sme si
najprv rozdeľovali, lebo sme tam mali spoluvlastníctvo. Teraz žiada ešte dokúpenie jednej časti – čo je
za plotom.
Ing. Smik – My sme to už raz schválili, ale bolo to predčasné. Musíme to znova.
Bc. Meriačová ukazuje pozemok na mape poslancom.
Návrh uznesenia č. 2/3/18
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Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
schvaľuje
predaj pozemku parcely registra KN-C č. 541/7 zast. pl. o výmere 39m2, , ktorá je vo vlastníctve obce
Kláštor pod Znievom zapísaný na LV č. 700 kat. územie Kláštor pod Znievom, ako prípad hodný
osobitného zreteľa schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov v prospech manželov Jozefa Santusa
nar. 28.3.1963 a Jany Santusovej nar. 18.9.1963 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za
cenu 3,50 EUR/m2, t.j. celkom 136,50 EUR.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa
v zahradenom dvore, pri pozemku vo vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (František Cipár)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 2/3/18 je schválené.
K bodu 7.
Zrušenie VZN obce Kláštor pod Znievom o používaní pyrotechniky
starostka obce – Toto je ten prípad, ako sme riešil aj minule - zrušenie VZN kvôli p. Páchnikovi. Dala
som im kompletný spis a prokurátorka povedala, aby sme aj toto zrušili. Lebo obec nemôže obmedziť,
kedy sa môže pyrotechnika používať a kedy nie.
Návrh uznesenia č. 3/3/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
protest prokurátora Pd 127/17/5506-05 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod
Znievom č. 1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce
Kláštor pod Znievom
II.
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. 1/2017 o používaní pyrotechnických
výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce Kláštor pod Znievom
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (František Cipár)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 3/3/18 je schválené.
K bodu 8.
Návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom
Ing. Smik – Nemali sme žiadne pripomienky ani od komisie a ani od občanov, neviem, či máte vy?
starostka obce – VZN sa rušilo práve kvôli p. Páchnikovi.
p. Cincík– Ale tam je, že 3/5 poslancov, nie 3/5 prítomných.
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Ing. Smik – To závisí od úkonu. Pozri si zákon č. 369 z roku 1990, tuším paragraf 12. Teraz schvaľujeme
VZN a tam musí byť 3/5 prítomných. Pri niečom všetkých, ale niekde je prítomných.
Mgr. Pyšný našiel zákon na internete a číta: na prijatie nariadenia je potrebná 3/5 prítomných
poslancov.
Ing. Smik – Napr. pri predaji majetku býva „všetkých poslancov“. Pri osobitnom zreteli je to inak.
Návrh uznesenia č. 4/3/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (František Cipár)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 4/3/18 je schválené.
K bodu 9.
Zmena rozpočtu
Ing. Smik sumarizuje zmeny v rozpočte – Chcem povedať 1 vec, mám tu riadok 10, ja tam mám zvýšenie
výdajov na bežných výdavkoch na vyňatie pôdy, má to byť ako kapitálový výdavok a potom to pôjde
do majetku obce.
starostka obce – Má niekto nejaké otázky alebo pripomienky?
p. Cincík – Ja som dal minule poslanecké a nevidím to.
starostka – Trebalo dať dôvodovú správu.
Ing. Smik – Bavili sme sa, že prejednáme zásady odmeňovania poslancov. Ale to nenaháňa.
Mgr. Koníček – Ja som si to zobral dobrovoľne na starosť, no nemal som na to čas ešte. Ak má niekto
čas, môže to urobiť.
Ing. Smik – Ja do toho nechcem ísť, lebo s tým nesúhlasím.
p. Baleja – Vždy sa takéto veci dohodli na začiatku volebného obdobia, aby boli jasné pravidlá.
Mgr. Pyšný – Ak to odsúhlasíme teraz, spraví sa to pre budúce zastupiteľstvo a urobí sa len robota
navyše, ak s tým nebudú súhlasiť.
Ing. Smik - Treba to konkrétne odôvodniť – napr. bola potopa, robil tam ten a ten a odmeníme ho.
hosť 2 – Koľko sa navýšilo tým požiarnikom?
Ing. Smik – Ako sme sa dohodli, 1000 eur sa zvyšovalo.
Mgr. Koníček– Konzekventne k tomu, mali by ste proti tomu spraviť nejaké opatrenia, aby sa to
nezvyšovalo.
hosť 2 – Už sme urobili opatrenia.
Návrh uznesenia č. 5/3/18
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.
prerokovalo
návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018
II.
schvaľuje
zmeny rozpočtu obce na rok 2018
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Poradie
zmeny

Časť

FK

Kód
zdroja

EK

Pôvodne
schválená
Suma po
suma, resp.
Zmena ( €) súčasnej
suma, po
úprave ( €)
predchádzajúcej
úprave ( €)
940000,00
71000,00 1011000,00
6500,00
3060,00
9560,00
0,00
8533,00
8533,00
90000,00
4200,00
94200,00
31500,00
1500,00
33000,00
11500,00
4100,00
15600,00
39804,00
10000,00
49804,00
8880,00
4420,00
13300,00
4990,00
-1000,00
3990,00
0,00
3000,00
3000,00
2815,00
965,00
3780,00
1800,00
12053,00
13853,00
3000,00
-130,00
2870,00
3200,00
2771,00
5971,00
6210,00
2340,00
8550,00
1400,00
2000,00
3400,00
8760,00
3060,00
11820,00
1212,00
238,00
1450,00
0,00
8100,00
8100,00
6500,00
2930,00
9430,00
3000,00
2589,00
5589,00
67519,00
13481,00
81000,00
0,00
5781,00
5781,00

1.
A
41
111003
2.
A
41
223001
3
A
41
290
4
A
0111
41
610
5
A
0111
41
620
6
A
0111
41
632
7
A
0111
41
637
8
A
0320
41
632
9
A
0320
41
630
10
B
0510
41
717001
11
A
0472
41
632
12
A
0520
41
632
13.
A
0620
41
632
14.
A
0640
41
632
15.
A
0721
41
632
16.
A
0810
41
640 DHZ
17.
A
0840
41
630
18.
A
0840
41
632
19.
A
0860
41
630
20.
A
09111
41
632
21.
A
09111
41
630
22.
B
0620
41
710
23.
B
09111
41
710
1 zvýšenie príjmov z podielových daní
2 zvýšenie príjmov - príjem zo vstupeniek na obecný ples
3 zvýšenie príjmov – príjmy z vrátenia mylných platieb z roku 2017 ( prijaté 1/2018)
4 zvýšenie výdajov – mzdové výdaje OcU – zmena platu starostky
5 zvýšenie výdajov – odvody za zamestnávateľa – zmena platu starostky
6, 8, 11,12,13,14,15,18,20 zvýšenie výdajov – úprava výdajov za plyn a elektriku podľa odberných
miest – nedoplatky za rok 2017 a novo určené zálohové platby na rok 2018
7 zvýšenie výdajov – naviac práce na budove OcU – maľovanie , vodovodná prípojka,
stierkovanie, rekonštrukcia WC
9 presun výdajov 1000 € na transfér pre hasičov ( riadok 16)
10 zvýšenie kapitálových výdajov - poplatok za vyňatie pôdy 2000m2 – projekt Biologický
rozložiteľný odpad
16 zvýšenie výdajov – presun 1000 € z riadku 9 + 1000 € pomoc DHZ s usporiadaním ich dlhov
17 zvýšenie výdajov v tejto položke o príjem zo vstupeniek na obecný ples
19 zvýšenie výdajov - 8 100 € bolo OcZ schválené na jarmok, chybou pri sčítaní v exceli sme túto
položku nenahlásili v rozpočte
21 zvýšenie výdajov - úhrada faktúry z vrátenia mylnej platby
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22 zvýšenie kapitálových výdajov - zatiaľ voľné prostriedky – konkrétne použitie schvaľuje OcZ
23 zvýšenie kapitálových výdajov - úhrada faktúry z vrátenia mylnej platby
Hlasovanie k návrhu:
Prítomní poslanci na hlasovaní: 8
Výsledok hlasovania: za
8
proti
0
zdržal sa
0
Neprítomní:
1 (František Cipár)
Starostka skonštatovala, že Uznesenie č. 5/3/18 je schválené.
K bodu 10.
Rôzne
Ing. Smik – Treba na zástavkách poriešiť smeti, lebo sú koše plné.
p. Novosedliaková – Dnes sa zbierali.
Ing. Smik – Aj lavice treba umyť.
starostka obce – Zariadime to.
p. Cincík – Ako obecný úrad?
starostka obce – Už to o chvíľku bude. Už sme mali aj upratovacie kolo.
Ing. Smik – Hore sú kancelárie už pekné, čisté. Ešte sa len záchod urobí, čo je robota navyše. Aj sa už
kúri.
starostka obce – Okrem záchodu ešte musíme urobiť siete (internet..). Dala som spraviť, aby sme mali
rozvodnú skriňu, aby sa nebili internety. Nikdy sme nikoho nemali ako technika - sieťara, bolo to vždy
látanie zlej roboty.
Bc. Meriačová – Nenatiahli tam kabeláž?
starostka obce – Je, ako sedí účtovníčka, je tam taká skrinka a nad to treba ešte jednu, kde sa to
zosieťuje.
p. Baleja – Kedy budeme fungovať?
starostka obce – Budúci týždeň bude hotový záchod a dúfam, že aj zosieťovanie. Ešte dokúpime regály
do archívu.
p. Baleja – Chcem vás p. starostka poprosiť, máme deravú strechu na škôlke.
starostka obce – Viem, že je to tam zatečené. Dá sa lešenie dole z úradu, keď prestane pršať a potom
sa to urobí. To je otázka jedného dňa.
p. Baleja – A schodisko už je dokončené?
starostka obce – Ešte nie, ale tiež to spravia. To je ale prísľub navyše.

starostka obce – Mali sme zasadnutie ZMOTU. Chcela by som vás poprosiť, či by ste mi dali mandát na
vystúpenie zo ZMOTU. Uvažovala som nad tým, lebo mi bolo povedané, že sa nemám starať viac, ako
je kataster mojej obce. Funguje to tak, že čo povie menšina, to sa prezentuje ako stanovisko za
všetkých. Platíme 262 eur ročne členské. Keď som povedala, aby sa stretnutia robili v MT a nie na 2 dni
v Bešeňovej, kde sa nepracuje, tak som sa nestretla s pochopením.
Mgr. Pyšný – Kto tam ešte nie je spokojný?
starostka obce – Všetci čušia.
Mgr. Pyšný - To je nejaké lokálne združenie obcí, kt. má právomoc vyjadriť stanovisko regiónu. Tam sa
hlasuje či ako?
starostka obce – Schváli sa rozpočet, je tam rada ZMOTU. Momentálne, keby som prečítala program
dnešný, schváli sa rozpočet, účtovná závierka a povie sa, kt. termín bude mať kto ples a bude výjazdové
zasadnutie.
Mgr. Pyšný – Čo tým získame, okrem tých 262 eur, že vystúpime?
starostka obce – Možno sa nad tým reálne zamyslia, či ZMOT funguje alebo nie.
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Mgr. Pyšný – Som za, aby veci takého charakteru fungovali. Ale na druhej strane, ak chceš dosiahnuť
zmeny, bojím sa, že ak vystúpime my, nebude to mať váhu, ako keby vystúpilo napr. 10 nespokojných
obcí.
starostka obce – To, že tam sme a že nebudeme, je na rovnakej úrovni.
Ing. Smik– Tento rok sme zaplatili členské, to asi nevrátia. Prikláňam sa k Pyšnému, neurobiť unáhlený
krok. Musel by som vidieť nejaké zápisnice, čo sa tam jednalo a potom zhodnotiť.
starostka obce - Ja som nechcela, aby sme hneď vystúpili, iba mandát na to, či ostať alebo nie.
Mgr. Koníček – Čiže to brať, že nie si spokojná s fungovaním ZMOTU.
p. Baleja – V prvom rade, neberiem ohľad, kde sa čo píše. Mne sa zdá, že ani keby sme my tu v KpZ boli
najhorší aj z pohľadu okolitých obcí. Som skôr za to, aby sme hľadali vzájomnú spoluprácu medzi
obcami. Pre niečo sa ten ZMOT spravil, nebol by som rád, že ak sa niečo nepáči, ísť odtiaľ preč. Raz sa
budeme spájať a ak sa budeme spájať ako rozhádaní, nebude to dobre. Radšej hľadajme spoluprácu.
starostka obce – Tie školenia neprebiehajú tak, ako by mali.
hosť 1 – Ak je to takto, treba im to všetkým povedať. Stále lepšie byť tam a mať nejakú možnosť
ovplyvňovania vecí, ako nemať právo.
/prebieha diskusia/
p. Cincík – Bol som v OBI, majú tam také stoly s pevnými nohami, jeden stojí 100 eur. Nebolo by to zlé
kúpiť do sály. Nevýhoda je, že sú na vrchu latky a medzi nimi malé fugy.
starostka obce – Poriadny stôl je drahý, aj okolo 200 eur.
p. Cincík – Pýtal som sa, keby sme chceli, dá sa to objednať dopredu. Sú pomerne pevné. Treba nám
ich 30 asi.
p. Mizera – Všetko sa na tých stoloch bude prevracať kvôli tým dieram.
starostka obce – Na jar by sme mali robiť staničné detské ihrisko, vyhrali sme na to v Tescu 1300 eur.
Možno sa zosúladiť, aby sme dali aj do hlásnika termíny – kedy budeme robiť nejaké brigády a rajóny.
Mgr. Pyšný – Tento rok som rajóny nechcel organizovať. Nie preto, že ja nechcem, ale aktivita ľudí je
malá. Som presvedčený, že ak sa to nebude robiť nejako organizovane, dúfam, že sa nájdu ľudia, ktorí
do toho aj tak pôjdu na dobrovoľnej báze. Ja do toho pôjdem isto, ak sa niekto chytí, ja pomôžem.
starostka obce – Možno tento rok aj zahrnúť také iné časti na začiatku obce - zrovnať breh, možno aj
nejaké kríčky nasadiť pri zástavke. Organizačne sa do toho môžem pustiť, len to dosť závisí od počasia.
Ing. Smik - To tak 15. alebo 22. apríla.
Ing. Smik – Aj smetisko treba riešiť. Napísať výzvu, ak niekto niekoho videl, kto tam navážal odpad.
starostka obce – Keď sme tu na stanici, ostali nám z OÚ plastové okná, čo boli na svadobke.
hosť 1 – Aká je to veľkosť?
starostka obce – Musíme to pomerať.
Mgr. Pyšný – A prípadne určiť, koľko ešte dokúpiť.
p. Mizera – Zoberte meter, pomerajte a zistíme, koľko treba dokúpiť a je to vybavené.
Mgr. Pyšný – Mali by sme si stanoviť aj priority vecí, ktoré ideme robiť a aj projekty.
starostka obce – Šla by som do školy (okná), ihriska, verejné osvetlenie a aj chodník a zástavky.
Mgr. Pyšný - Nemusíme všetky spraviť, ale aby sme mali aspoň prehľad.
starostka obce – Najprv na komisii by sme to spravili postupne.
hosť 2 - Ako predseda klubu slov. turistov som sa dopočul, že by sa mala robiť nejaká mapa s tur.
chodníkmi a mala by byť pred OÚ. Bol by som rád, keby sa dala ešte jedna a dala sa aj na stanicu, lebo
tu stoja vlaky, autobusy, je to východisková trasa.
starostka obce – Rozprávala som sa o tom s p. Maťou Božekovou, predbežne sme sa bavili o dvoch.
Chcela také mapy, aby sa dali urobiť do starých rámov. Tie mapy boli aj za dobré ceny, lebo kartografi
sa teraz Turcu. Nehovorila som ešte presne s ňou o tom, koľko presne vezmeme a kde ich dáme.
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hosť 2 – Druhá vec, čo sa chcem opýtať - v prvom kole sme neobstáli na prístrešok a či sa to opravilo
a dalo do druhého kola?
starostka obce – Je to do 6. apríla a dáme to určite.
hosť 2 – Ešte otázka, či sa niečo ide robiť s lazianskym potokom smerom od Patylov hore, lebo už
nebude mať ako tiecť. Malo by sa to vyčistiť.
starostka obce - Pozeráva sa to pravidelne, len kto to bude robiť?
hosť 2 – Ak nie prevádzka, dajme to firme.
starostka obce – Prevádzka to nespraví, nie sú na to kompetentní. Mali by sme to dať spraviť.
p. Mizera – Ani jedna firma sa toho nechytí, ak to bude také, že jeden mostík je s takou dierkou, druhý
je utopený... viem o tom, že sa v zime chodilo pozerať, ako na tom potok v Lazanoch je. Bol v takom
stave, že pri obchode už tiekol cez mostík, čo som navrhol, aby sa podmuroval. Druhý problém bol pri
hasičskej zbrojnici, tam je dierka a voda preteká, zamŕza to. Potôčik je úzky, zamŕza to pod mostíkmi,
lebo je to nízko osadené a dvíha to. Chodili sme to prebíjať.
starostka obce – Mali by sme si ten potok prejsť celý a ku každej časti niečo navrhnúť.
/prebieha diskusia/
Mgr. Pyšný – Cesty sa budú asi riešiť celkovo, však? Oprava.
starostka obce – Určite. Navrhovala by som spraviť celé koberce. Dám si pripomienku, aby sme mali
nejaké návrhy.
p. Baleja – Povedal som na finan. komisii, že by sme mali doriešiť p. Mizeru a starú has. zbrojnicu.
starostka obce – Aby bolo aj papierovo podložené, keď sme už prijali aj nové VZN o hospodárení
s majetkom, dal by sa spraviť posudok, koľko sa do tej starej požiarnej investovalo v tvojej réžii Milan.
Viac-menej sme sa zhodli na tých 4000 eur. Len, aby sme to mali podložené, aby to nik nenapadol.
p. Mizera – Dám čestné prehlásenie o tom, ktoré firmy mi to robili.
starostka – Ak bude do budúceho OZ posudok, môžeme to už aj uzatvoriť.
K bodu 11.
Interpelácia poslancov
p. Baleja – Chcel by som, aby sa urobilo zábradlie v Lazanoch od mostu, ako je Matula, Štrba.
starostka obce – Píšem si.
K bodu 23.
Záver
Starostka obce ukončuje diskusiu a uzatvára obecné zastupiteľstvo. Termín najbližšieho zastupiteľstva
stanovuje predbežne na dátum 4. mája 2018 o 18.00 hod.
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starostka obce: Mgr. Erika Cintulová

zapisovateľka: Mgr. Lucia Kuželová

overovateľ 1: Ján Cincík

overovateľ 2: Milan Mizera
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