OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
26. októbra 2018 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
26. októbra 2018 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, p. zástupkyňu ZŠ s MŠ, p. Ogureka Karola – občan, a skonštatoval,
že sú uznášania schopní. Poslanec Martin Vons a Jozef Halka boli neprítomní a z účasti sa
ospravedlnili.
Písaním zápisnice bola poverená p. Chromeková Marta, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík a Veronika Káziková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr. ThLic Margita Borová a Oľga
Chromeková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 ( Huráková, Káziková, PaedDr.ThLic. Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák,
Kubík ) Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. ThLic Margita Borová a Oľga Chromeková.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ondrej Kubík a Veronika Káziková.
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – poslanci schválili program
rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 ( Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic.Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák,
Kubík )
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Úlohy na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli žiadne.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu číslo 5 – Správa nezávislého audítora ku účtovnej závierke za rok 2017
V tomto bode bola prednesená správa nezávislého audítora, ktorá sa nečítala, nakoľko ju
poslanci mali zaslanú na preštudovanie a táto správa sa berie na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora ku účtovnej závierke za rok 2017.
K bodu číslo 6 – Úprava rozpočtu obce na rok 2018
V tomto bode programu bola prednesená starostom obce úprava rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 12/2018 vrátane ZŠ s. MŠ Rabčice vo výške 1203,10 Eur – navýšenie
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy
a výdavky a to o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – rozpočet ZŠ 939,20 Eur zo VŠZP
a zdrav. poisťovne Dôvera – rozpočet MŠ – 85,06 Eur, ŠJ – 178,84 Eur.

Toto rozpočtové opatrenie bola prítomnými poslancami schválené.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 ( Huráková, Káziková, PaedDr.ThLic. Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák,
Kubík )
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 12/2018 vrátane ZŠ s MŠ 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:
2352438,00 € (+4962,00 €)
z toho: - obec:
2279735,00 € (+3759,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
72703,00 € + 1203,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
2352483,00 € (+4962,00 €)
z toho: - obec:
1556772,00 € (+3759,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 795666,00 € (+ 1203,00 €)
Ďalej bola v tomto bode programu prednesená žiadosť o preklasifikovanie navýšenia
rozpočtu pre ŠJ Rabčice č. 194 na rok 2018 z finančných prostriedkov bežných na kapitálové
z dôvodu navýšenia rozpočtu v ŠJ vo výške 2520,- Eur na zakúpenie elektrickej pece.
/orginálne kompetencie/
Táto žiadosť o preklasifikovanie navýšenia rozpočtu bola prítomnými poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť o preklasifikovanie navýšenia rozpočtu pre Školskú jedáleň, Rabčice č.
194 na rok 2018 vo výške 2520,00 Eur na zakúpenie elektrickej pece z bežných na
kapitálové výdavky.
Ďalej v tomto bode programu bola navrhnutá úprava rozpočtu obce medzi jednotlivými
kapitolami v rámci položiek, čo je v kompetencii starostu obce vo výške 202,- Eur.
Táto úprava rozpočtu bola daná na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2018 vrátane ZŠ
s MŠ 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:
2347476,00 € (+202,00 €)
z toho: - obec:
2275976,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
71500,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2347476,00 € (+202,00 €)
z toho: - obec:
1553013,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 €
V tomto bode programu bola preriešená žiadosť Miroslava Tropeka o finančný príspevok
pre Mladý Heligón na výrobu propagačného materiálu – kalendárov na rok 2019 vo výške
500,- Eur. Nakoľko Mladý Heligón nie je organizácia s prideleným IČOm, nie je možné
poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu obce. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté

cez p. starostu z pokladne obce, a je potrebné, aby boli k uvedeným výdavkom doručené
doklady ako je výdavkový pokladničný doklad poprípade faktúra za výrobu kalendárov na rok
2019 pre Mladý Heligón. Finančné prostriedky budú poskytnuté cez záujmovú činnosť.
Tieto finančné prostriedky boli prítomnými poslancami odsúhlasené a chválené.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr.ThLic Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K bodu číslo 7 – Schválenie kúpnej zmluvy – obecná cesta Bolibruch
V tomto bode programu bola prednesená kúpna zmluva na prevod pozemkov do obce
Rabčice, ktoré budú ako obecná cesta Bolibruch. Táto zmluva sa týka iba parciel C-KN
3460/4 o výmere 130 m2, C-KN 3460/6 o výmere 330 m2 a C-KN 3604/2 o výmere 97 m2,
ktoré boli z nezistených príčin vynechané v predchádzajúcom prevode pozemkov vynechané
a zabudnuté. Je potrebné, aby uvedené pozemky boli prevedené na obec, z titulu, že sa jedná
o obecnú cestu a tento úsek je tam vynechaný a obec by ho nemohla spravovať a udržiavať.
Uvedená kúpna zmluva bola prítomnými poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na cestu vo Frančákoch , (obecná cesta Bolibruch) kupujúcej
obci Rabčice, Rabčice č. 196, podľa GP č. 41962249 - 46/2015, vyhotoveným Ing. Jozefom
Revajom zo dňa: 29.4.2015, na vysporiadanie pozemkov C-KN 3460/4 o výmere 130
m2, C-KN 3460/6 o výmere 330 m2, C-KN 3604/2 o výmere 97 m2 zapísaných na LV
č. 2150 a LV č. 2226 a na LV č. 2226 kde sú predávajúci: na LV č. 2226 pod B8 na
meno Jozef Slovík v podiele10/496, pod B 10 Košútová Margita v podiele 224/1488,
pod B 12 na meno Laštiaková Margita v podiele 76/496, pod B 14 Piták Milan v podiele
12/496, pod B 15 na meno Pitáková Ľudmila v podiele 12/496, pod B 16 na meno Oleš
Ivan v podiele 12/496, pod B 17 na meno Remešová Miroslava v podiele 311/744, pod B
18 na meno Puváková Mária v podiele 20/496, pod B 19 na meno Van Der Steen Lenka
v podiele 20/496 na LV č. 2150 pod B 1 na meno Jozef Masničák v podiele 1/1 za cenu
1,-€ .
K bodu číslo 8 – Schválenie kúpnej zmluvy – obecná cesta Živčák, Vojtašák
V tomto bode programu bola predložená kúpna zmluva na prevod pozemkov na obec Rabčice
ktoré budú slúžiť ako obecná cesta Živčák, Vojtašák. V tomto prevode pozemkov na obec sa
zistilo, že na jednej z parciel,
Táto kúpna zmluva bola prítomnými poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na cestu Vojtašák, Živčák kupujúcej obci Rabčice, Rabčice č.
196, nehnuteľnosť zapísanú v k.ú. Rabčice č. LV č. 2520 pod A : C KN parc.č. 10111/5
zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, pod B1 na meno František Živčák
v podiele 1/2-vica, pod B 2 na meno Vojtašák Milan v podiele 1/2 – vica za cenu 1,-€ .
V tomto bode programu bola riešená aj žiadosť ako aj kúpna zmluva, o odsúhlasenie
cesty do vlastníctva obce na prevod pozemkov do obce vlastníkmi Ferdinand Slovík, Peter
Slovík, Miriama Slovíková, Dušan Slovík, všetci bytom Rabčice č. 164 a Ing. Ľudmila

Djubeková, Rabča č, 277/9 a to parcely C-KN 7080/9, 7080/10, 7146/5, 7081/6 7080/11,
7072/6, 7072/7 vytvorené GP č. 17883369-128/2016.
Uvedenú žiadosť ani následne kúpnu zmluvu poslanci neodsúhlasili, ale odporučili túto
žiadosť prešetriť na komisii na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného
zákona, aby posúdila či je vhodné ju odsúhlasiť a uvedené pozemky schváliť a prijať do
majetku obce ako ďalšiu prístupovú cestu k novovytvoreným pozemkom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ odporúča prešetriť komisii na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného
zákona prevod pozemkov do vlastníctva obce Rabčice, ako prístupovú cestu k pozemkom v
časti Kolčákovka vytvorenú GP č. 17883369-128/2016 a to vytvorených parciel: na LV 1216
- C-KN 7080/9, 7080/10, 7081/6, na LV 2500 –C - KN 7072/6, 7072/7, na LV 4056 – CKN 7080/11, na LV 4165 – C-KN 7146/5 a posúdiť či bude vlastníkom vyhovené.
V tomto bode programu bola preriešená aj ďalšia Kúpna zmluva – obecná cesta
Živčák
Predložená kúpna zmluva na prevod pozemkov do vlastníctva obce bola preriešená
a poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Kúpnu zmluvu na cestu Živčák podľa GP č. 41962249-166/2018, vyhotoveným
Ing. Jozefom Revajom zo dňa 27.09.2018, na vysporiadanie pozemkov: C-KN 10220/14 TTP
o výmere 111 m2, C-KN 10220/15 TTP o výmere 35 m2, C-KN 10220/16 TTP
o výmere 60 m2, C-KN 10443/17 zast. plocha o výmere 6 m2, C-KN 10443/18 zast.
plocha o výmere 150 m2, C-KN 10443/19 zast. plocha o výmere 78 m2, C-KN 10443/20
zast. plocha o výmere 89 m2, C-KN 10443/21 zast. plocha o výmere 122 m2, 10443/22
zast.plocha o výmere 166 m2, C-KN 10443/23 zast.plocha o výmere 74 m2, C-KN
10443/24 zast.plocha o výmere 35 m2, C-KN 10443/25 zast. plocha o výmere 65 m
2, CKN 10443/26 zast.plocha o výmere 15 m2, C-KN 10443/27 zast.plocha o výmere 69 m2, CKN 10443/28 zast.plocha o výmere 14 m2, C-KN 10443/30 zast. plocha
o výmere 26 m2,
C-KN 10443/31 zast.plocha o výmere 20 m2, C-Kn 10443/32 zast.plocha o výmere 94 m2,
C-KN 10443/33 zast.plocha o výmere 143 m2, C-KN 10443/34 zast.plocha o výmere 50 m2,
C-KN 10443/35 zast.plocha 43 m2, C-KN 10443/36 zast. plocha o výmere 27 m2, C-KN
10443/37 zast. plocha o výmere 12 m2, C-KN 10443/38 zast.plocha o výmere 1 m2, C-KN
10443/42 zast.plocha o výmere 79 m2, C-KN 10535/17 orná o výmere 5 m2, C-KN 10535/18
orná o výmere 71 m2, C-KN 10545/33 TTP o výmere 29 m2, C-KN 10545/34 TTP o výmere
69 m2, C-KN 10545/35 TTP o výmere 70 m2, C-KN 10545/36 o výmere 104 m2, C-KN
10545/37 TTP o výmere 103 m2, C-KN 10545/38 TTP o výmere 45 m2, C-KN 10545/39
TTP o výmere 7 m2, C-KN 10545/40 TTP o výmere 298 m2, C-KN 105545/41 TTP
o výmere 13 m2, C-KN 10545/42 TTP o výmere 47 m2, C-KN 10545/43 TTP o výmere 22
m2, C-KN 10545/44 TTP o výmere 4 m2 zapísané na uvedených LV č.
1414,2709,1423,1424,1415,2713, 1411, 1413,2706,1410,1435,1551 kde sú predávajúci:
Stelina Augustín, Rabčice 382, Milan Vojtašák, Rabčice č. 378, Lach Rudolf, Rabčice č.
89, Stelinová Emília rod. Bandíková, Rabčice 381, Stelina Štefan, Rabčice 381, Turácová
Margita rod. Tatarková, Rabčice 342,Margita Borová rod. Lachová, Rabčice 214, Bublák
Tomáš, Rabčice 471, Živčák Jozef a Jolana rod. Vronková, Rabčice 379,Laščáková Ľudmila
rod. Košútová, Rabčice 411, Kolčák Dušan, Rabčice 331,Kolčák Ján, Rabčice 314, Kolčák
Miroslav, Rabčice 314, Kozáková Božena rod. Kolčáková, Rabčice 332, Sučáková Elena rod.
Kolčáková, Oravská Polhora 527

a parc. C-KN 10220/12 TTP o výmere 20 m2, C-KN 10443/7 zastavané plochy o výmere 42
m2, C-KN 10535/14 orná pôda o výmere 4 m2 kde sú predávajúci:Vojtašák Peter a Marta rod.
Murínová, Oravská Polhora č. 912 a kupujúca Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za cenu 1,-€.
K bodu číslo 9 – Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2018
V tomto bode programu bola správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2018 vzatá na vedomie. Poslanci nemali žiadne námietky ani pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
K bodu číslo 10 – Schválenie kroniky za rok 2017
V tomto bode programu bola kronika obce za rok 2017 schválená. Bola tu iba pripomienka od
poslanca Ondreja Kubíka, že všetko je v poriadku a tak ako to ukladá zákon, ale bolo by vhodné
pred tlačou ju opraviť čo sa týka gramatických chýb, lebo ich je tam veľa a predsa sa to odkladá
na roky budúce, nech to aj tak vyzerá.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kroniku obce za rok 2017.
K bodu číslo 11 – Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina
spočívajúce
v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemky týkajúce sa
stavby „RABČICE – Stred – Prepojenie NN siete“.
Táto zmluva o zriadení vecného bremena bola prítomnými poslancami bez pripomienok
schválená. Starosta informoval o ktorý úsek sa jedná a táto stavba je už zrealizovaná. Ide o úsek
verejného osvetlenia v časti Sroky a cesty ku ihrisku.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 ( Huráková, Káziková, PaedDr.ThLic. Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák,
Kubík )
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 n až § 151 p
Občianského zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina a Obec Rabčice,
spočívajúceho v práve umiestnenia a uloženia inžinierských sietí a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase
a ročnom období na pozemky
zapísané na LV č. 2177 a LV č. 630, k.ú. obce Rabčice, v zmlysle zmluvy o zriadení
vecného bremena na zrealizovanú stavbu RABČICE – Stred – Prepojenie NN siete.
K bodu číslo 12 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
V tomto bode programu bola na základe došlej žiadosti predložená správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 na
schválenie.
Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky ani námietky a preto uvedenú správu
odsúhlasili.

Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
K bodu číslo 13 - Rôzne
Žiadosť o finančný príspevok, alebo vecný dar do tomboly pre vzdelávanie žiakov
Spojenej školy internátnej, Námestovo. Poslanci odsúhlasili vecný dar do výšky 30,Eur.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť Spojenej školy internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo o
poskytnutie finančného príspevku, vo forme vecného daru, na 18-ty reprezentačný ples na
podporu vzdelávania žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím vo výške 30,- Eur.
-

Cenová ponuka na vypracovanie záverečnej správy na povolenie odberu podzemnej
vody v zmysle Z.č. 364/2015 Z.z. par. 21 bod 7 b z 15.01.2015 vo výške 4210,- Eur
bez DPH.
Cenová ponuka zahŕňa prehliadku prameňov, odber a analýzu vody pre hydrogeochemické
spracovanie, zabezpečenie a spracovanie údajov ako sú zrážky, výpar, prietoky, teploty,
kvalita vody, geológia, hydrogeológia, výdatnosť prameňov., vypracovanie záverečnej správy
a účasť na oponentúre.
Poslanci uvedenú cenovú ponuku schválili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Huráková, Káziková, PaedDr. ThLic,Borová, Chromeková, Klinovský, Bublák, Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
Finančnú sumu vo výške 4210,- Eur bez DPH na vypracovanie záverečnej správy na
povolenie odberu podzemnej vody v zmysle zákona č. 364/2015 Z.z. par. 21 bod 7b
z 15.11.2015 na základe cenovej ponuky.
-

Informácia starostu obce o uznesení vlády SR č. 350 z 22.8.2018 k Analýze stavu
a návrhu riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Starosta informoval prítomných o tom, že sa na základe uznesenia vlády SR pripravuje novela
zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch o tzv. komasácii pozemkov do budúcnosti.
-

K bodu číslo 14 - Diskusia
Po prerokovaní všetkých bodov pozvánky obecného zastupiteľstva nasledovala diskusia.
Nakoľko poslanci diskutovali priebežne ku každému bodu programu, nebola diskusia
opodstatnená.

Ešte pred ukončením zasadnutia obecného zastupiteľstva dal slovo prítomnému občanovi
Karolovi Ogurekovi.
p. Ogurek Karol opätovne žiadal starostu obce o vyriešenie sporu, ktorý má so svojou susedou p.
Žanetou Košútovou, nakoľko im tečie voda po obecnej ceste, cesta sa znehodnocuje. Povedal, že
už viackrát žiadal o pomoc a spoluprácu obec, poslancov a doteraz ju nemal. Opýtal sa p.
starostu či je ochotný pomôcť v danej veci. Prišiel s dvoma návrhmi pre starostu a poslancov OZ
a to, že uvedený problém by sa dal vyriešiť, tým, že sa urobí priekopa vykopaní po ceste okolo
p. Košútovej a prekryje sa a cesta sa dá do pôvodného stavu alebo zavolá televíziu na
spropagoavanie problému a tým urobí kampaň starostovi a poslancom. Starosta odpovedal p.
Ogurkovi, že nebude prekopávať cestu, ktorú vyasfaltovali, že sú to susedské spory, do ktorých
on nemôže zasahovať, že urobil všetko čo bolo možné v zmysle zákona a nemôže zasahovať do
súkromného vlastníctva a susedským sporov. Bolo dohodnutých viacero stretnutí, aby sa tieto
spory dali do poriadku. Pokiaľ nedôjde ku vzájomnej dohode, je možné tento spor riešiť súdnou
cestou. Pán Ogurek Karol potom dal p. starostovi na výber – keď nechce vyriešiť spor tak mu
dal na výber, že zavolá televíziu na spropagovanie danej situácie a má si vybrať, ktorú si
vyberie. Tak urobí obci reklamu. P. starosta mu odpovedal, že môže zavolať ktorúkoľvek
televíziu, to mu nemôže zakázať.
Bolo skonštatované poslancami obecného zastupiteľstva ako aj komisiou pre verejný poriadok
a dodržiavania stavebného zákona, že to nie je také jednoduché a je smutné, že sa to nedá
vyriešiť vzájomnou dohodou.
Pán Ogurek Karol, sa sťažoval, že neustále chodí na vypočúvanie na políciu, čo ho už nebaví.
Ale aj p. starosta povedal, že bol na vypočúvaní na polícii a že taktiež bolo na neho podané
trestné stíhanie.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Marta Chromeková

Jozef S l o v í k
starosta obce

