OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
14.12.2018 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
14.12.2018 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 (Anna Huráková, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Ondrej
Kubík, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel) a p. riaditeľku
ZŠ s MŠ Rabčice. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Poslanec Milan
Klinovský sa ospravedlnil.
Nakoľko na tomto zasadnutí na zúčastnil aj novozvolený poslanec Jozef Halka, ktorý nemal
ešte zložený sľub poslanca, starosta ho vyzval, aby tento sľub zložil a tak mohol aj hlasovať
a prijímať rozhodnutia na tomto zasadnutí.
Poslanec Jozef Halka zložil predpísaný sľub poslanca. V dôsledku zloženia sľubu
novozvoleného poslanca došlo k zmene programu zasadnutia OZ, ktorý nechal starosta
odsúhlasiť prítomnými poslancami, s tým, že pred schvaľovaním overovateľov a návrhovej
komisie bol vsunutý bod : Zloženie sľubu poslanca – Jozef Halka.
Poslanci schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík a Oľga Chromeková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr. Margita Borová a Jozef Halka.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel ) Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: . PaedDr. Margita Borová a Jozef Halka.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ondrej Kubík a Oľga Chromeková.
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – poslanci schválili program
rokovania obecného zastupiteľstva so zmenou, s tým, že za bodom programu zahájenie do
doplnil bol programu: Zloženie sľubu zvoleného poslanca Jozef Halka. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 7 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva po zmene bodov programu, s tým,
že za bodom programu zahájenie sa doplnil ďalší bod programu: Zloženie sľubu zvoleného
poslanca - Jozef Halka.
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K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Úlohou z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo, aby komisia na ochranu verejného poriadku
preverila prevod pozemkov do vlastníctva obce Rabčice. Jedná sa o prístupovú cestu
k pozemkom v časti obce Kolčákovka – Portálovka. Komisia na ochranu verejného majetku, na
základe vyjadrenia predsedu komisie Ľubomíra Bubláka, skonštatovala a doporučila prijať cestu
do majetku obce, z dôvodu, že sa tam plánuje výstavba rodinných domov a tak budú mať prístup
k nim. Na základe toho sa predložila kúpna zmluva, ktorá bola predložená už na minulom
zasadnutí OZ a starosta ju dal schváliť, tak ako bola predtým navrhnutá. Poslanci schválili
kúpnu zmluvu, s tým, že z prístupovej cesty si vlastníci povedú na svoje pozemky inžinierske
siete, vodu a ostatnú infraštruktúru. Kúpna zmluva tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ schvaľuje Kúpnu zmluvu na cestu Portalovská grapa na vysporiadanie pozemkov medzi:
C-KN 7146/5 zast.plochy o výmere 182 m2 vedená na LV č. 4165 kde sú
predávjúci: Djubeková Ľudmila v podiele 68/136-in, Slovík Peter v podiele 68/136in.
C-KN 7080/11 TTP o výmere 43 m2 vedená na LV č. 4056 kde sú predávajúci:
Slovík Peter v podiele ½ a Slovíková Miriama v podiele ½-ica.
C-KN 7080/9 o výmere 1470 m2 TTP, 7080/10 TTP o výmere 10 m2, C-KN 7081/6
ostatné plochy o výmere 46 m2 vedené na LV č. 1216 kde sú predavajúci: Slovík
Ferdinand v podiele 68/136-in, Djubeková Ľudmila v podiele 68/136-in.
C-KN 7072/6 TTP o výmere 57 m2, 7072/7 TTP o výmere 45 m2 vedené na LV č.
2500 kde je predávajúci Slovík Dušan v podiele 1/1-ina.
a kupujúcou Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za cenu 1,-€.
K bodu číslo 5 – Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
V tomto bode bol predložený návrh na plánované zasadnutia OZ v roku 2018, kde starosta
pripomenul, že stačí ak budú zasadnutia raz za 90 dní v zmysle zákona. K návrhu zaslal
pripomienku poslanec Milan Klinovský, ktorému nevyhovovali niektoré termíny, lebo vtedy
pracuje. Ostatní poslanci nemali so zmenou zasadnutí OZ žiaden problém, tak sa termíny
prispôsobili požiadavkám p. Klinovského. Počas prázdnin sa zasadnutie nebude konať, iba
v prípade potreby a naliehavosti. Tento plán bol schválený tak ako je v uznesení OZ s malými
úpravami. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2019
21.02.2019 -štvrtok
26.04.2019 - piatok
27.06.2019 - štvrtok
26.09.2019 - štvrtok
12.12.2019 - štvrtok
Zasadnutie OZ bude zvolané podľa plánu o 15,30 hod. V prípade potreby bude zasadnutie
obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolané aj v inom termíne.
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K bodu číslo 6 – Plán kontról hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2019
V tomto bode programu bol prednesený návrh plánu kontról hlavného kontrolóra obce Rabčice
na rok 2019,ktorý bol poslancami jednomyseľne schválený. Plán kontról hlavného kontrolóra
obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje plán kontról hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2019.
K bodu číslo 7 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach
V tomto bode programu bol predložený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach
na nové volebné obdobie, ktoré poslanci na základe predloženého návrhu schválili. Rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach
K bodu číslo 8 – Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
V tomto bode programu boli predložené zásady odmeňovania, ktoré boli poslancami
schválené na 50,- Eur za jedno zasadnutie OZ. Týka sa to poslancov a členov komisie. Ak sú
členmi komisie zamestnanci obce, počas pracovnej doby, patrí im odmena, ak sa v pracovnej
dobe odpíšu z dochádzky a budú účastníkmi zasadajúcej komisie.
Návrhy podávali poslanci rôzne a napokon odsúhlasili odmenu vo výške 50,- Eur za jedno
zasadnutie OZ. Bolo navrhnuté, aby aj kontrolór obce bol zahrnutý do odmeňovania, nakoľko
je prizývaný na zasadnutie komisie finančnej. Kontrolór obce je platený v zmysle zákona
o obecnom zriadení, a nakoľko nie je členom komisie, nebude zahrnutý do odmeňovania
v zmysle zásad.
Zásady boli poslancami schválené a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
K bodu číslo 9 – Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V tomto bode programu bol poslancom predložený návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN
obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorý poslanci schválili so zmenou, že 100 % úľava na komunálnom odpade pre všetkých, ktorí
pracujú v zahraničí a predkladali nájomné a pracovné zmluvy o práci v zahraničí, sa zruší.
Všetky ostatné zľavy platia a prihliada sa na nové v dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015.
p. Kubík Ondrej navrhoval zvýšiť sumu poplatku za komunálny odpad o 1,- Euro, lebo
v budúcnosti aj tak pôjde komunálny odpad postupne hore.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
Predložený návrh na VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Rabčice bol poslancami jednomyseľne schválený. Poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje VZN obce č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Rabčice.
K bodu č. 11 - Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so
sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce.
Návrh na prijatie tohto dodatku bol poslancami jednomyseľne schválený. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na
území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
K bodu č. 12 – Rozpočet obce na rok 2019 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ
Rabčice) s výhľadom na roky 2020 a 2021.
V tomto bode programu informovala p. Bubláková Dana poslancov o rozpočte na rok 2019.
V tomto bode programu starosta informoval poslancov, že v roku 2019 od 1.1.2019 bude
poskytovaná dotácia na stravu pre všetky deti v materskej škole a od 1.9.2019 bude dotácia na
pre všetky deti a žiakov Základnej školy. Tu sa rátalo aj s 1 pomocnou silou do kuchyne, ale
zatiaľ sa nevie ako to všetko bude, lebo vláda plánuje cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny dať
podporu a finančné prostriedky na túto činnosť. Poslanci rozpočet na rok 2019 schválili
a hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Rabčice na rok 2019 (vrátanie rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie:
- príjmy vo výške ....................................................................................... 1564125 €
v tom: bežné príjmy
1484828 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie
79297 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ................................................................................... 65978 €
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- výdavky vo výške ....................................................................................... 1564125 €
v tom: bežné výdavky
1420413 €
kapitálové výdavky
43704 €
výdavkové finančné operácie 100008 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ..............................................................................793396 €
Čo sa týka rozpočtu na roky 2020 a 2021 (vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice) na úrovni
programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie tento vzali poslanci na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie rozpočet obce Rabčice na roky 2020, 2021 (vrátanie rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie.
K bodu č. 13 - Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2018
V tomto bode programu poslanci prijali úpravu rozpočtu obce na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č. 14/2018 vrátane ZŚ s MŚ a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2018 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 (súčasťou zmeny rozpočtu je
aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice).
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 13/2018 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 €
K bodu č. 14 – Rôzne
V tomto bode programu bola predložená žiadosť o finančnú podporu k Vianociam pre
nášho občana Matúša Tyralu, ktorý žije v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova
sociálnych služieb v Močenku vo výške 30,- Eur
Poslanci ako už každý rok aj tento rok schválili podporu vo výške 30,- Eur pre nášho občana
a hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2018 pre nášho občana Matúša
Tyralu, ktorý žije v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb
v Močenku, vo výške 30 Eur.
V tomto bode programu bola predložená žiadosť o sponzorský príspevok
pre
Poľovnícke združenie Rabčice, z titulu konania 4. ročníka Poľovníckeho plesu.
Poslanci schválili výšku 30,- Eur a hlasovali nasledovne:
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Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje žiadosť o sponzorský príspevok pre Poľovnícke združenie Rabčice vo výške 30
Eur na 4. ročník Poľovníckeho plesu.
V tomto bode programu bola predložená žiadosť od Petra Bronislava Stotku, Rabčice č.
312 na vykopanie prípojky na kanalizáciu. Poslanci po krátkej diskusii doporučili starostovi
obce odpísať na túto žiadosť v tom zmysle, že obec nemá t.č. kanalizáciu a čističku si musí
vybaviť cez okresný úrad, odbor životného prostredia, nakoľko tá podlieha iným zákonom
než stavebným. Bolo doporučene dať túto žiadosť na komisie na ochranu verejného poriadku
a odpovedať mu, že pokiaľ nepoškodí obecnú cestu na svojom pozemku si môže robiť
výkopové práce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ odporúča starostovi obce odpovedať na žiadosť Petra Bronislava Stotku, Rabčice č. 312
na vykopanie prípojky na kanalizáciu.
V tomto bode programu bola poslancami prednesená požiadavka a zároveň doporučili
starostovi obce do budúceho zasadnutia podať informáciu o výške finančných prostriedkoch
vynaložených v roku 2018 na verejné osvetlenie. Bola prednesená požiadavka na svietenie
v obci počas celej noci, ak to nebude moc nákladné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ odporúča starostovi obce, predložiť informáciu o finančných prostriedkoch vynaložených
na verejné osvetlenie za rok 2018 do budúceho zasadnutia OZ.
V tomto bode programu bola predložená prihláška obce Rabčice za člena združenia
Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na rok 2019 a o zaplatení poplatku vo výške 217,Eur.
Poslanci schválili prihlášku za člena RVC Martin a hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2019.
V tomto bode programu bola predložená prihláška ZŠ s MŠ Rabčice za člena RVC
Martin na rok 2019. Poslanci schválili prihlášku za člena a hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje prihlášku ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2019.
V tomto bode programu bola predložená žiadosť Senires n.o. Likavka pre pani Darinu
Tyralovú, ktorú sme umiestnili v tomto zariadení, zo zdravotných dôvodov a zlých
podmienok v rodinnom dome. Túto žiadosť poslanci odporúčili prešetriť, či je potrebné
platiť mesačne výšku 95,66 Eur, nakoľko pani má svoj dôchodok, deti doplácajú za služby
v zariadení, ale v zmysle zákona 448/2010 je povinnosťou obce doplácať pre našich klientov.
Toto zariadenie je súkromného charakteru a preto bude potrebné doplácať. Žiadosť sa týkala
zmeny rozpočtu na rok 2019, ktorý bude potrebné z tohto titulu upraviť. Túto žiadosť budeme
riešiť opätovne na budúcom zasadnutí OZ, po preskúmaní situácie.
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov o pripravovanom
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kultúrnom podujatí inscenácie o Milovi Urbanovi „Tichý bič“, ktoré by sa mohlo odohrať
v našom novom kultúrnom dome s účasťou občanov aj z iných obcí. Účinkujúci sú Božidara
Turzoňovová, Deák. Týmto vystúpením, by sme prispeli k zviditeľneniu nášho nového
kultúrneho domu.
Poslanci nie sú proti takémuto vystúpeniu a túto informáciu vzali na vedomie.
V tomto bode programu poslanec Jozef Halka – sa opýtal p. starostu, prečo sa neopravia
vchodové dvere do telocvične, že je tam rozbité sklo. Bolo mu odpovedané, že je potrebné
vziať celé dvere a doviezť ich na opravu, inak sklár neručí za výmenu skla. V tom čase bude
telocvičňa bez vchodových dverí, takže zatiaľ sa to nerieši, ale v budúcnosti sa sklo určite
vymení. Ďalej sa pýtal, kedy sa dajú opraviť svetlá na ihrisku, lebo sú staré a slabo svietia.
Starosta odpovedal, že to nestihol, ale vie o nich a urobí nápravu a vymení ich. Ďalej sa
opýtal, kedy sa bude asfaltovať 2 km hlavnej cesty. Starosta odpovedal, že o tomto úseku
opravy bolo vedené jednanie s VÚC Žilina a bolo mu prisľúbené, že v roku 2019 bude táto
oprava zaradená do rozpočtu na údržbu ciest.
Ďalej poslanci pochválili starostu obce, že tento rok má obec vyzdobený pekný
vianočný stromček.
Poslanec Ondrej Kubík sa vyjadril, že je v Rade základnej školy ako poslanec OZ
a chcel by sa nechať nahradiť niektorým iným poslancom, z dôvodu, že nemá čas na členstvo
v tejto rade. Doteraz túto funkciu vykonával, ale je veľmi pracovne vyťažený.
Poslanec Ing. Mordel Jozef, sa informoval, či by nebolo možné zariadiť zrkadlo
na cestu Dupakovka z výjazdom na hlavnú cestu, lebo je tam zlý výhľad. Starosta mu
odpovedal, že už sme žiadali o zrkadlo na túto cestu a bolo nám dopravným inšpektorátom
povedané, že tam nie je nutné.
K bodu č. 15 – Diskusia
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, lebo diskusia prebiehala pri každom bode
programu.
K bodu č. 16 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a poprial poslanom príjemné sviatky
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Marta Chromeková
Overovatelia: Oľga Chromeková, Ondrej Kubík

Jozef S l o v í k
starosta obce
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