OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
26.09.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
26.09.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
prítomných poslancov (Anna Huráková, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Ondrej
Kubík, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák) p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice
PaedDr. Vieru Balákovú, konateľa firmy Support Q. a.s., Námestovo Petra Vonsa.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo sedem
poslancov z celkového počtu deväť. Ospravedlnili sa: Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Anna Huráková, PaedDr. Margita
Borová.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Oľga Chromeková, Ľubomír Bublák.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Oľga Chromeková, Ľubomír Bublák.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Anna Huráková, PaedDr. Borová MargitA
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol daný
návrh na jeho zmenu s tým, že bod č. 11 sa celkom vynechá z dôvodu, že p. Boldovjak Jozef,
nemá ešte zapísaný geometrický plán na katastri Námestovo. Ostatné body programu zostali
nezmenené. Poslanci schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 11 sa celkom
vynechá.
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva – V tomto bode programu bola kontrola plnenia uznesenia.
-K presunutiu značky označujúcej začiatok a koniec obce, bolo poslancom vysvetlené, že dňa
14.08.2019 a uskutočnilo pracovné rokovanie, kde sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej
správy ciest a OR PZ D. Kubín, na ktorom sa dohodli o ďalšom postupe t.j. je potrebné
vypracovať projektovú dokumentáciu na presunutie značenia začiatku a konca obce. Poslanci
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diskutovali, či je vôbec potrebné toto značenie presunúť, alebo tých pár metrov aj tak určitá
skupina vodičov nebude dodržiavať rýchlosť, tak ako doteraz. Poslanci doporučili starostovi
obce dať vypracovať projekt na presun značenia začiatku a konca obce spoločne s projektom
na vyznačenie prechodu pre chodcov, ako to bolo predčasom plánované na hlavnej ceste pred
základnou školou a pred budovou obecného úradu. Poslanci rozhodnú na ďalšom zasadnutí
OZ či je to potrebné a nutné.
- Doporučenie postúpenia žiadosti Bronislava Stotku bolo postúpené na vyriešenie komisii
verejného poriadku a dodržiavania stavebného zákona.
- Čo sa týka kaplnky Sedembolestnej P. Márie, bolo dohodnuté, že pri oprave bude obec
nápomocná, poslanci doporučili starostovi obce do k. roka zvolať vlastníkov pozemku pod
kaplnkou, s ktorými prejedná vyhotovenie geometrického plánu a postupne prevedenie do
majetku obce, po odsúhlasení vlastníkmi pozemku pod kaplnkou. Takto je potrebné
postupovať aj pri ostatných kaplnkách. V budúcom roku po zistení situácie poslanci rozhodnú
či kaplnky zahrnú do majetku obce, či to vôbec bude možné a či vlastníci budú súhlasiť.
- K názvom ulíc sa môžu občania vyjadrovať priebežne. Predbežný vypracovaný zoznam
bude zverejnený na webovej stránke obce, ktorý si môžu občania vytlačiť a vpisovať názvy
ulíc.
- K vypracovaniu predbežnej cenovej kalkulácie na prístrešok pri MŠ bolo starostom obce
vysvetlené poslancom, že cenová kalkulácia nie je daná a že obec má pridelené finančné
prostriedky z MASky na školstvo cca 30.000,- Eur, z ktorých by sme chceli urobiť nadstavbu
MŠ a tým sa porieši aj prístrešok pri MŠ. Starostovi obce bolo doporučené dať vypracovať
predbežnú cenovú kalkuláciu, ktorá bude predložená na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu číslo 5 – Správa nezávislého audítora – bola poslancom daná na vedomie,
s tým, že každý poslanec túto správu mal doručenú spoločne s pozvánkou. Túto správu
poslanci vzali na vedomie a nikto nemal žiadne pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.
K bodu číslo 6 – Výročná správa obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2018 – táto výročná správa bola poslancami vzatá na vedomie a poslanci
nemali námietky k vypracovanej správe.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2018.
K bodu číslo 7 – Monitorovacia správa obce Rabčice ku 30.06.2019 – Túto správu
poslanci taktiež dostali v materiáloch spoločne s ostatnými podkladmi na OZ. Monitorovacia
správa bola poslancami vzatá na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie monitorovaciu správu obce Rabčice ku 30.06.2019.
K bodu č. 8 – Kúpnopredajná zmluva – Florová – obecná cesta. V tomto bode
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programu bola schválená kúpno-predajná zmluva, kde vlastníci Florová Anna a Turac Jozef
predávajú obci pozemok kadiaľ pôjde obecná cesta.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi Frolová Anna, rod. Sireková, nar.
6.4.1958, r.č. 585406/6570 bytom 029 45 Rabčice č. 339, občan SR, Turác Jozef, rod. Turác,
nar. 16.6.1968, r.č. 680615/6632 bytom I.Houdeka 48/15, Ružomberok, občan SR a obcou
Rabčice, IČO: 00314846, 02945 Rabčice 196, zast. starostom Jozefom Slovíkom, , občan SR
na nehnuteľnosti zapísané v k.ú. Rabčice na
LV č. 4080 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 8667/4 ostatná plocha o výmere 129 m2
KN par.č. 8667/5 ostatná plocha o výmere 228 m2
KN par.č. 8670/11 orná pôda o výmere 8 m2
KN par.č. 8670/12 orná pôda o výmere 167 m2
pod B2 na meno Frolová Anna v podiele ½ - ica
pod B3 na meno Turác Jozef v podiele ½ - ica
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do svojho výlučného
vlastníctva kupuje v celosti.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená pri
podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci prehlasujú, že
na prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a počítaní,
ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.
K bodu číslo 9 – Kúpnopredajná zmluva – Masničák – obecná cesta Bolibruch.
Zmluva bola poslancami schválená a poslanci hlasovali nasledovne.
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi Pavol Masničák rod. Masničák
nar.19.03.2001, r.č. 010319/4432, bytom Rabča Hlavná 502/262, občan SR
Košútová Margita, rod. Vojtašáková nar. 31.10.1945 r.č. 456031/748 bytom Rabčice č.
38, občan SR ,Slovík Medard Jozef, rod. Slovík nar. 08.06.1973 r.č. 730608/7668 bytom
Rabčice č. 91, občan SR, Laštiaková Margita, rod. Fidrová, nar. 01.01.1958, r.č.:
585101/6358, bytom Rabčice č. 169, občan SR, Piták Milan, rod. Piták, nar. 12.09.1952, r.č.
520912/384, bytom Rabčice č. 72, občan SR, Pitáková Ľudmila, rod. Klinovská, nar.
10.09.1951, r.č. 515910/345, bytom Rabčice č. 72, občan SR, Miroslava Remešová, rod.
Vojtašáková, nar. 17.08.1987, r.č. 875817/7989, bytom Zubrohlava 555, občan SR
Van Der Steen Lenka, rod. Pavľáková, Mgr, nar. 16.05.1977, r.č. 775516/7739, bytom
Veterná 150/19, Námestovo, občan SR
Mária Puváková, rod. Slovíková, nar. 12.07.1949, r.č. 495712/267, bytom
Košútska 4216/4, Martin, občan SR
a Obcou Rabčice, IČO: 00314846, 02945 Rabčice 196, zast. starostom Jozefom Slovíkom,
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občan SR na nehnuteľnosti zapísané v k.ú. Rabčice
LV č. 4276 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 3460/4 orná pôda o výmere 130 m2
pod B 1 na meno Pavol Masničák rod. Masničák v celosti.
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosi od predávajúcich do svojho výlučného
vlastníctva kupuje v celosti.
LV č. 2226 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 3460/6 orná pôda o výmere 330 m2
KN parc.č. 3604/2 orná pôda o výmere 97 m2
pod B 8 na meno Slovík Jozef, rod. Slovík v podiele 10/496 – nách
pod B 10 na meno Košútová Margita, rod. Vojtašáková v podiele 224/1488 – nách
pod B 12 na meno Laštiaková Margita, rod. Fidrová v podiele 76/496 – nách
pod B 14 na meno Piták Milan, rod. Piták v podiele 12/496 – nách
pod B 15 na meno Pitáková Ľudmila, rod. Klinovská v podiele 12/496 – nách
pod B 17 na meno Remešová Miroslava, rod. Vojtašáková v podiele 311/744 – nách
pod B 18 na meno Puváková Mária, rod. Slovíková v podiele 20/496 – nách
pod B 19 na meno Lenka Van Der Steen, rod. Pavľáková v podiele20//496 - nách
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosi od predávajúcich do svojho podielového
spoluvlastníctva kupuje v podiele 27/31 – in.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená
pri podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci prehlasujú, že na
prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a počítaní, ako aj iné
zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.
K bodu číslo 10 – Kúpnopredajná zmluva – Vorek – obecná cesta. Aj túto
kúpnopredajnú zmluvu poslanci schválili a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Ďubeková Sidónia rod. Bandíková, nar.
29.12.1947, r.č. 476229/142 bytom 029 45 Rabčice č. 273, občan SR,
Huráková Anna rod. Ogurková, nar. 9.11.1959, r.č. 596109/6119, bytom 029 45 Rabčice č.
479, občan SR,, Fiták Jozef, rod. Fiták nar. 26.6.1956 r.č. 560626/6633, bytom 029 45
Rabčice č. 235, občan SR, Fiták Cyril, rod. Fiták nar. 24.10.1958, r.č. 581024/6233 bytom
029 45 Rabčice č. 507, občan SR, Fiták Ondrej, rod. Fiták, nar. 19.11.1966, r.č. 661119/7109
bytom Rabčice č. 506, občan SR, Slovíková Margita, rod. Olešová nar. 29.1.1954, r.č.
545129/3573 bytom Rabčice č. 503, občan SR, Tropek Jozef, rod. Tropek, nar. 4.9.1982, r.č.
820904/7671 bytom Rabčice č. 477, občan SR, Rehmová Anna, rod. Huráková, nar.
9.11.1984, r.č. 846109/7678, bytom Rabčice č. 479, občan SR
Borový Peter, rod. Borový, nar. 15.07.1977, r.č. 770715/7722 bytom Rabčice č. 214, občan
SR, Vorek Tomáš, rod. Vorek, nar. 12.12.1989, r.č. 891212/7917 bytom Rabčice č. 484,
občan SR, Slovíková Martina, rod. Voreková, nar. 11.12.1990, r.č. 906211/7911 bytom
Rabčice č. 49, občan SR, Košút František, rod. Košút nar. 16.02.1969, r.č. 690216/7690
bytom 029 45 Rabčice č. 500, občan SR a Obcou Rabčice, IČO: 00314846,
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02945 Rabčice 196, zast. starostom Jozefom Slovíkom, , občan SR na nehnuteľnosti
zapísané v k.ú. Rabčice
LV č. 3998 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 6512/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2
KN parc.č. 6513/14 trvalý trávnatý porast o výmere 78 m2
pod B 1 na meno Ďubeková Sidónia v podiele 29/288 – nách
pod B 2 na meno Ďubeková Sidónia v podiele 7/288 –nách
pod B 8 na meno Huráková Anna v podiele 1/540 – ina
pod B 15 na meno Fiták Jozef v podiele 1/108 – ina
pod B 16 na meno Fiták Cyril v podiele 1/108 – ina
pod B 17 na meno Fiták Ondrej v podiele 1/108 – ina
pod B 18 na meno Slovíková Margita v podiele 1/12 – ina
pod B 19 na meno Tropek Jozef v podiele 13/96 – nách
pod B 20 na meno Rehmová Anna v podiele 2299/12960 –nách
pod B 21 na meno Borový Peter v podiele 2290/12960 – nách
pod B 22 na meno Vorek Tomáš v podiele 2299/25920 – nách
pod B 23 na meno Slovíková Martina v podiele 2299/25920 – nách
pod B 25 na meno Košút František v podiele 1/90- ina
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do svojho podielového
spoluvlastníctva kupuje v podiele 83/90 – nách a
LV č. 3997 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 6513/15 trvalý trávny porast o výmere 1490 m2
pod B 6 na meno Anna Huráková rod. Ogurková v podiele 1/540 – ina
pod B 13 na meno Fiták Jozef v podiele 1/108 – ina
pod B 14 na meno Fiták Cyril v podiele 1/108 – ina
pod B 15 na meno Fiták Ondrej v podiele 1/108 – ina
pod B 16 na meno Slovíková Margita v podiele 1/12 – ina
pod B 17 na meno Tropek Jozef v podiele 13/96 – nách
pod B 18 na meno Rehmová Anna v podiele 2839/12960 – nách
pod B 19 na meno Borový Peter v podiele 2839/12960 – nách
pod B 20 na meno Vorek Tomáš v podiele 2839/25920 – nách
pod B 21 na meno Slovíková Martina v podiele 2839/25920 – nách
pod B 23 na meno Košút František v podiele 1/90 – ina
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do svojho podielového
spoluvlastníctva kupuje v podiele 83/90 – nách.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená pri
podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci prehlasujú, že
na prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a počítané ako aj iné
zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.
K bodu číslo 12 – Úprava rozpočtu obce na rok 2019 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabčice. V tomto bode programu p. Bublákova Dana, predniesla poslancom zmeny, ktoré je
potrebné urobiť v rozpočte obce.
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-Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre prenesené kompetencie- ZŠ žiada o schválenie spoluúčasti
na projekte Gramotnosť pre život vo výške 1103,21 Eur. To je spoluúčasť na tento rok od

septembra do decembra 2019 zo sumy 56.000,- Eur z dotácie projektu Gramotnosti pre život
na rok 2019. Spoluúčasť bola poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-Žiadosť o navýšenie a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019 pre ZŠ s MŠ Rabčice č. 194.
V tejto žiadosti žiadala ZŠ o navýšenie a schválenie rozpočtu v Školskej jedálni o výšku
7500,- Eur na zakúpenie elektrickej panvy a elektrického kotla z dôvodu zvýšenia počtu
stravníkov v školskej jedálni.
K tejto žiadosti starosta obce vysvetlil poslancom, že ohľadom navýšenia stravníkov
v školskej jedálni od 1.9.2019 bolo nevyhnutné zakúpiť elektrickú pánvu a elektrický kotol.
Vysvetlil poslancom, že pôvodná panva a menší kotol bol je uskladnený a je ponúknutý na
predaj, nakoľko je ešte funkčný. Nová panva a el. kotol bo zakúpený v sume 7.470,- Eur.
Poslanci odsúhlasili nákup panvy a kotla a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-V tomto bode programu bolo poslancom predložené schválenie použitia rezervného fondu na
opravu fasády kotolne vo výške 7.000,- Eur, na výstavbu mosta Banaše vo výške 10.000,- Eur
a na spolufinancovanie projektu ZŠ s MŠ Rabčice „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
prostredníctvom moderného vybavenia učebni“ vo výške 11-.490,- Eur.
Použitie rezervného fondu poslanci schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po tomto schválení poslanec Karol Ogurek sa opýtal starostu obce, prečo vybudovanie mosta
do Banaši nebolo odsúhlasené dopredu, ale až keď je vybudovaný. Je pravda, že most nikto
nezbúra a nevezme, ale ide o princíp, nakoľko starosta nemôže budovať most bez súhlasu
poslancov obecného zastupiteľstva. Mohlo sa zvolať mimoriadne zasadnutie OZ a bolo by to
v poriadku. Starosta vysvetlil, že tento most bol vybudovaný na obecnej ceste a je prístupom
k novovytvárajúcim sa stavebným pozemkom. Taktiež povedal, že na tomto moste bola
spoluúčasť súkromných osôb, ktorý tam majú stavebné pozemky, takže obec to nefinancovala
len z vlastných zdrojov. Vysvetlil že v mesiaci jún ešte nevedel, že sa bude tento most
budovať. Ospravedlnil sa poslancom za nekorektný postup.
Pán Peter Vons povedal, že on, Ján Bubliak a ďalší občania z Banaši, prispeli k výstavbe
mostu prácou ako aj materiálom cca v sume 2000 Eur.
Aj poslanec Jozef Halka bol za to, že sa v tomto prípade malo zvolať mimoriadne zasadnutie
OZ a mali to prerokovať.
Po krátkej diskusii poslanci schválili zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2019
vrátane ZŠ s MŠ Rabčice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Karol Ogurek, Jozef Halka, Oľga Chromeková, PaedDr.Borová Margita,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2019 vrátane ZŠ s MŠ
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Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1927398,00 € (+35555,00 €)
z toho: - obec:
1861420,00 € (+35555,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1927398,00 € (+35555,00 €)
z toho: - obec:
1052283,00 € (+ 3323,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 875115,00 € (+32232,00 €)
K bodu číslo 13 – Rôzne.
V tomto bode bol starostom obce predložený náčrt geometrického plánu na obecnú cestu
na nižnom konci okolo Kormana. Poslanci si ju prehliadli a súhlasili, a tým, aby sa urobil
geometrický plán a aby sa cesta vysporiadala tak ako ostatné predchádzajúce obecné cesty.
Starosta predniesol poslancom výzvu na dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu. Je
možnosť získať dotáciu, aby sa mohli urobiť doplnky a zmeny v ÚPD našej obce. Zároveň
povedal, že naša ÚPD je síce už staršia, ale zatiaľ je dobrá, lebo sa môže stavať na rôznych
miestach v obci. Pripomenul, že ÚPD nenahrádza pozemkové úpravy. Ak by sme do toho išli,
tak nám vytvoria určité časti obce a vytvoria bytovú výstavbu, ktorej sa potom budeme
musieť držať, takže si občania už nebudú môcť postaviť rodinný dom na ploche väčšej ako
bude naprojektovaná a zakreslená v ÚPD. Teraz si môžu, ak majú väčšie pozemky, postaviť
dom na ploche ktorú majú vysporiadanú. Poslanec Kubík sa vyjadril, že ak máme víziu, že
chceme aby naša obec mala určité zastavané časti, nejaké centrum a podobne to by sa tam
dalo zahrnúť, ale potom sa toho musíme držať. Naša obec je pekná a zmenu ÚPD môžeme
urobiť aj neskôr. Poslanec Karol Ogurek povedal, že je potrebné občanom pomôcť v oblasti
pozemkov. Poslanec Bublák Ľubomír, taktiež povedal, že teraz naše pozemky sú podielové
a je problém ich dať v niektorých častiach do celku, lebo tam je potrebná vzájomná
spolupráca a dohoda. Komasácia pôdy je to najlepšie riešenie, ako dať pozemky do poriadku.
Po krátkej diskusii poslanci vzali možnosť získania dotácie na ÚPD na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 12.10.2019 sa uskutoční taktické cvičenia
hasičov u nás. Musí zabezpečiť občerstvenie cca pre 60-70 hasičov. Tieto taktické cvičenia sa
uskutočňujú vždy v niektorej obci.
Ďalej informoval poslancov o blížiacom sa dni dôchodcov, na ktorý požiadal poslancov
o pomoc pri realizácii. Deň dôchodcov je naplánovaný na 17.10.2019.
Starosta informoval poslancov, že prídu asfaltovať cestu ku základnej škole. Taktiež
informoval poslancov, že most v Banašoch si dali vyasfaltovať občania časti Banaše. Popri
tom si nechal vyasfaltovať prístup ku predajni aj p. Karol Sahuľ. Poslanec Halka Jozef sa
pýtal, ako to pán Sahuľ dosiahol, keď asfaldéry nechceli nikomu nič zaasfaltovať. Taktiež
poslanec Halka povedal, že pri tom moste to zle urobili, lebo v zimnom období ten asfalt
potrhajú traktory, lebo nie je v jednej rovine s predchádzajúcim. Pri tejto diskusii požiadal
Jozef Halka, aby sa zapravili svetlá na klzisko. Starosta mu odpovedal, že to už urobí, lebo na
to máme aj dotáciu a treba ju dočerpať a vyúčtovať.
Prítomný Peter Vons, zast. firmy Support Q. a.s. poďakoval starostovi za pomoc pri
vybavovaní stavebného povolenia na budovu Support Q. Požiadal obec, či by nemohla
zaasfaltovať, tú časť pri budove Support Q a.s. a starým obecným úradom, ktorá je nasypaná
štrkom. Starosta vysvetlil, že do obce prídu asfaltovať cestu ku základnej škole. Potom
uvidíme, či sa to bude dať zariadiť.
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Poslanec Ondrej Kubík doporučil napísať Slovenskej pošte, aby si bola vedomá toho, že
v priestoroch v ktorých sa nachádza sú len dočasne, aby počítali s tým, že sa budú v blízkej
budúcnosti sťahovať do iných priestorov.

K bodu číslo 15 – Diskusia.
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, diskusia prebiehala pri každom bode
programu samostatne.
K bodu číslo 15 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Zapísala: Marta Chromeková

Overovatelia: Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová

Jozef S l o v í k
starosta obce

