OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ORAVSKÁ LESNÁ

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j ,
konaného dňa 26. augusta 2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v O r a v s k e j L e s n e j , konaného dňa
26. augusta 2016 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Lesnej

P r í t o m n í : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
Poslanci: Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. Augustín Viater, Anna Opartyová,
Martin Podstavek, Ing. František Brňák, Ladislav Briš, Jaroslav
Brňák, Brisuda Rudolf, Mgr. Emília Chvojková, Bc. Blažej
Holubčík
Neprítomní: p. Anna Opartyová, Ing. Augustín Viater, poslanci OZ - ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ
Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór
Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ ZŠ s MŠ

K bodu 1. Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Marek Majdiš, PhD.,
konštatoval, že bolo zvolané v zmysle § 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“/ ako riadne
zasadanie OZ.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Pojezdalová Anna
Overovatelia: Mgr. Emília Chvojková
Ladislav Briš

K bodu 3. Určenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Návrhová komisia: Ing. František Brňák, predseda, pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák,
členovia
Mandátová komisia: , predseda, pp. Jozef Brňák, Martin Podstavek, Jozef Rošťák, členovia
Predseda mandátovej komisie p. Ing. František Brňák konštatoval, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania
- p. starosta navrhol doplniť nasledovné body programu:
-

za bod 6 doplniť bod 7 – Stav pozemkov pod základnou školou
za bod 7 doplniť bod 8 – úprava rozpočtu č. 3 a č. 4
nasledujúce body sa prečíslujú podľa poradia

- Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami a doplnenými bodmi
programu.
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Stav pozemkov
7. Stav pozemkov pod základnou školou
8. Úprava rozpočtu č. 3 a č. 4
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver rokovania
K bodu číslo 5. Kontrola plnenia uznesení
-

p. Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrole plnenia
uznesení.
Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.

-

p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ mal dotaz, ako sa vyriešil problém s prístupovou
cestou k rodinnému domu p. Anny Chudiakovej, bytom Oravská Lesná 287

-

p. starosta odpovedal nasledovne: uviedol, že obec nemá právo podať návrh na súd za
pani Annu Chudiakovú. O záveroch prerokovania jej žiadosti bola informovaná na
osobnom stretnutí. Donútiť vlastníka pozemku povoliť prechod a prejazd po jeho
pozemku môže jedine súd rozhodnutím. Toto vydá len v prípade, že to osoba, ktorá
prístup k svojej nehnuteľnosti nemá, na súde navrhuje.

-

p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ mal pripomienku, že do kanála pred furtkami padá lístie
a korene stromov dvíhajú plot pri ZŠ

-

p. Mgr. Emília Chvojková povedala, že by bolo potrebné orezať koruny stromov

-

p. Ing. Jaroslav Pajkoš, prednosta OcÚ povedal, že aby sa tieto stromy mohli orezať, musí
sa podať žiadosť na životné prostredie. Na výrub alebo orezanie stromov je potrebné
povolenie, ku ktorému sa musí vyjadriť ŽP aj štátna ochrana prírody.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole
plnenia uznesení

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková
K bodu číslo 6. Stav pozemkov
K tomuto bodu programu boli na osobnom stretnutí so starostom obce pozvaní na zasadnutie
OZ p. Alexander Briš a jeho právny zástupca p. JUDr. Slamka, ktorí sa však na rokovanie
zasadnutia OZ nedostavili.
V roku 2015 p. Alexander Briš odmietol platiť nájom za budovu a to z dôvodu, že budova MŠ
stojí na pozemku, ktorého spoluvlastníkom v podiele 91/144 je osobne. Spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 53/144 je evidovaný na neznámych vlastníkov v správe SPF. Za nájom časti
pozemku, ktorého je spoluvlastníkom žiada nájomné vo výške 3,5 €/m2ročne. Celkovú cenu
nájmu navrhuje započítať so sumou nájmu za prenajatú budovu obce. So zápočtom
pohľadávok obec Oravská Lesná nesúhlasí. p. Alexandrom Brišom nebola spísaná žiadna
nájomná zmluva.
p. Briš cez právneho zástupcu zaslal na obec Oravská Lesná list, ako reakciu na nesúhlas
s predchádzajúcim návrhom. Následne bolo stretnutie s p. Alexandrom Brišom a jeho
právnym zástupcom. Na tomto stretnutí navrhli viaceré varianty:
1) Právny zástupca p. Briša navrhol predniesť na OZ ponuku na odkúpenie budovy súp. č.
300 (stará MŠ) a to za hodnotu určenú znaleckým posudkom ako všeobecnú hodnotu
nehnuteľnosti navýšenú o percentá, ktoré budú konkretizované podľa ceny nehnuteľnosti
zistenej znaleckým posudkom zo strany p. Briša, v prípade kladného posúdenia OZ.
2) P. Briš súhlasí s odpredajom pozemkov p. č. KN-C 7909/3 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1628 m2 a p. č. KN-C 7910/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2 K.Ú.
Oravská Lesná v podiele z parciel 91/144 zapísaných na LV č. 2315. Za navrhovanú kúpnu
cenu
30€/m2 s podmienkou odkúpenia aj tovaru nachádzajúceho sa v predajni
prevádzkovanej p. Alexandrom Brišom, ktorá sa nachádza v budove súpisné č. 300 a to za
účtovnú hodnotu.
3) Ako tretiu alternatívu navrhuje p. Alexander Briš riešiť vec prostredníctvom nájmu
pozemkov č. 7909/3 a č. 7910/2 K.Ú. Oravská Lesná, pričom výška nájmu by bola stanovená
znaleckým posudkom. A to za podmienky, že bude naďalej užívateľom a prevádzkovateľom
časti budovy starej MŠ súp. č. 300 v rozsahu, v ktorom to užíva v súčasnosti.
-

poslanci OZ k uvedeným návrhom neprijali žiadne stanovisko. Žiadali starostu obce
o zvolanie pracovného stretnutia s advokátom za účelom bližšieho objasnenia právneho
postavenia obce v tomto prípade.

-

p. Bc. Blažej Holubčík navrhol zvolať verejné zhromaždenie k pozemkom pod školou
a škôlkou

-

p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ sa vyjadroval, aby bola dlžná suma na nájomnom
vymáhaná v exekučnom konaní.

-

p. starosta obce uviedol, že exekučný titul získame až po podaní žaloby a vystavení
rozhodnutia príslušným súdom. Preverujeme platnosť vyvlastňovacieho konania
v prospech Československého štátu, ktorý sa týkal pozemkov, ktoré sú predmetom tejto
diskusie.

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie návrh A. Briša na usporiadanie pozemkov
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková
16.55 hod. sa do rokovacej miestnosti OZ dostavila p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ.
K bodu číslo 7. Stav pozemkov pod Základnou školou v Oravskej Lesnej
p. starosta sa vyjadril, že pozemky pod budovou ZŠ v našej obci nie sú vysporiadané, úspech
v prípadnom súdnom spore bude závisieť od dôkazov, ktoré sa podarí zhromaždiť.
V súčasnosti sa ďalej v štátnom archíve pokračuje v hľadaní dokladov, ktoré by potvrdili, že
pozemky pod ZŠ boli už vyvlastnené a patria obci. Evidovaní vlastníci sú v časti o veľkosti
91/144 známi a preto je možné s nimi komunikovať, ale len o odkúpení podielov.
-

p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ poznamenal, že keby sa zistilo z akého fondu boli
peniaze za pozemky vyplatené, určite by sa tam našla nejaká evidencia. Taktiež právnik,
ktorý nás zastupuje, by sa mal vyjadriť k danej veci.

-

p. Mgr. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce zistil, že doklady boli písané v 5 exemplároch.
Na základe toho sa domnieva, že v nejakom archíve by sa tieto doklady mali nachádzať.

-

poslanci aj kontrolór obce sa dohodli, že pripravia žiadanky a pôjdu znova do archívu
hľadať rozhodnutie o vyvlastnení ohľadom pozemkov pod ZŠ, ktoré sa má týkať aj ich
vyplatenia

Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce
a/ o prípravu podkladov pre stretnutie s právnikom obce v súvislosti s pozemkami pod ZŠ
a MŠ
b/ o prípravu stretnutia s poslancami
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Anna Opartyová
Návrh na uznesenie:
OZ poveruje finančnú komisiu preskúmaním opodstatnenosti výšky odmeny právneho
zástupcu JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. do budúceho zastupiteľstva

Hlasovanie: za: : pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Mgr. Emília
Chvojková, Anna Opartyová
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík,
K bodu číslo 8. Úprava rozpočtu č. 3 a č. 4
-

p. starosta predniesol návrh úpravy rozpočtu č. 3 a následne č. 4 a zmenu jednotlivých
kapitol.
Prítomných informoval o získaní dotácie z Ministerstva financií na rekonštrukciu Domu
smútku vo výške 9 000,00 €. Správa je písomná a tvorí súčasť zápisnice.

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 a č. 4
Hlasovanie: : za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Anna Opartyová
K bodu číslo 9. Interpelácie poslancov
-

p. Bc. Blažej Holubčík, poslanec OZ pochválil modernizáciu verejného osvetlenia v obci,
avšak v súvislosti s niektorými občanmi predniesol sťažnosť, ktorá bola formulovaná zo
strany Štefana Brňáka v časti Lehotská. Tento sa sťažuje na odpojenie prívodu elektrickej
energie k svetlám v jeho okolí.

-

p. starosta odpovedal nasledovne: modernizácia osvetlenia v našej obci prebehla po viac
ako 40 rokoch. Spracovanie projektu bolo náročné, najmä vzhľadom k tomu, že Európska
únia striktne predpisovala podmienky osadzovania nových svetiel. Jednou z týchto
podmienok bola povinnosť nasvecovať len verejné priestranstvá resp. ulice. V prípade
miestnej časti p. Brňáka bola táto vyhodnotená ako neverejné priestranstvo zo strany
projektanta. Ďalšou podmienkou bolo zníženie množstva odobratej elektrickej energie
a na základe čoho je možné na nové rozvádzače /napájanie verejného osvetlenia/ pripojiť
len existujúce nové LED svetlá. Na základe toho by nám kontrolou neprešlo ponechanie
napojenia starého osvetlenia v okolí domov p. Brňáka. Uvedenú lokalitu musíme najprv
osvetliť úspornými svietidlami a pripojiť ich na osobitné napájanie, ktoré nebude
kontrolované zo strany Európskej únie.. Niektoré ulice v obci nie sú ešte vôbec
neosvetlené. V tomto prípade sa musíme rozhodnúť, akou formou financovania budeme
riešiť ich výmenu. Celkovo je potrebné doplniť približne 110 svietidiel a stĺpov.

-

p. Ing. František Brňák, poslanec OZ navrhol urobiť analýzu, kde by sa do budúcnosti
plánovalo osadiť ďalšie pouličné svetlá a z akých finančných zdrojov by sa to
uskutočňovalo

-

p. Anna Opartyová navrhovala po polnoci pouličné svetlá vypnúť.

Návrh na uznesenie:

OZ žiada starostu o vyčíslenie nákladov na dobudovanie verejného osvetlenia v časti
Lehotská
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Anna Opartyová
- p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ sa informoval o vytvorenie prechodu pre chodcov cez
cestu pri Obvodnom zdravotnom stredisku
- p. starosta povedal, že podal žiadosť na správu ciest ŽSK
-

ďalej sa poslanci informovali v akom stave je budovanie novej telocvične.
p. starosta informoval prítomných, že sa čaká na dokončenie projektovej dokumentácie.
Po jej spracovaní bude začaté verejné obstarávanie.

-

p. Martin Podstavek sa informoval dokedy má byť ukončená výstavba kanalizácie a ČOV
v Oravskej Lesnej

-

p. starosta odpovedal, že predbežný termín ukončenia je stanovený na 31. 12. 2018.

-

p. Jozef Brňák, poslanec OZ mal pripomienku k spôsobu k vyvážania smeti z popolníc,
konkrétne mal výhrady k zanechávaniu popolníc po ich vyprázdnení na vozovke.

K bodu číslo 10. Rôzne
-

p. starosta informoval prítomných, že nám bola poskytnutá zo strany Lesov SR dotácia vo
výške 7680,- € na opravu cesty k priemyselnému parku

-

p. Jozef Brňák, poslanec OZ mal pripomienku k ceste na Bučinu, ktorú treba reklamovať,
nakoľko je v niektorých miestach poškodená

-

p. Jozef Rošťák, poslanec OZ dal návrh, aby sa oslovili firmy, ktoré by prispeli na opravu
ciest ku priemyselnému parku.
ďalej boli pripomienky k poškodeným balkónom na nájomných bytovkách obce,
ktoré je potrebné neodkladne opraviť. Celková cena balkónov bola vyčíslená približne
na 4 800,- € za 1 bytový dom.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje opravu balkónov na 14 b. j so súpisným číslom 1137 a na 16 b. j. so
súp. číslom 1094 v nájomných bytoch obce

Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Anna Opartyová
-

p. Martin Podstavek, poslanec OZ opustil rokovaciu miestnosť

-

ďalej sa diskutovalo o rozšírení kancelárie na OcÚ z dôvodu rozšírenia služby IOM
/Integračné obslužné miesto/, kancelárie kontrolóra a miestnosti na archív
Dohodlo sa, že tento návrh prerokuje stavebná komisia

-

ďalej sa rokovalo o preplatení dovolenky hlavnému kontrolórovi obce

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje preplatenie dovolenky hlavnému kontrolórovi obce
Hlasovanie: za: pp. Rudolf Brisuda, Jaroslav Brňák, Martin Podstavek, Jozef Brňák, Jozef
Rošťák, Ladislav Briš, Mgr. Emília Chvojková
zdržal sa: Bc. Blažej Holubčík, Anna Opartyová, Ing. František Brňák

-

ďalej bola predložená žiadosť p. Ludvika Filipczyka ml. bytom Petrovice u Karviné,
Dolní Marklovice č. 251 o odkúpenie pozemku parc. čísla 6791/3, ktorý je vo vlastníctve
obce

Návrh na uznesenie:
OZ žiada starostu obce o spracovanie znaleckého posudku, určenie všeobecnej hodnoty
pozemku parc. č. 6791/3 na náklady žiadateľa
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková, Anna Opartyová

-

ďalej boli prednesené nasledovné žiadosti:

-

žiadosť Dávida Briša, bytom Oravská Lesná 936 o poskytnutie hudobnej miestnosti

-poslanci konštatovali, že nie je momentálne k dispozícií žiadna vyhovujúca odhlučnená
miestnosť

-

žiadosť Erkárov o poskytnutie miestnosti, nakoľko miestnosť, ktorú mali sa delili so
Sedmokráskou

-

p. Anna Opartyová, poslankyňa OZ mala návrh, aby im bola pridelená miestnosť
v pastoračnom centre

-

p. Jaroslav Mateáš, kontrolór obce povedal, že pastoračné centrum sa prenajíma a je dosť
obsadené

-

p. starosta sa vyjadril, že Erko v našej obci je veľmi aktívne a že sa momentálne uvoľnili
priestory po pani Laššákovej

-

poslanci sa nakoniec uzniesli, že bude potrebná konzultácia s p. farárom a preto bude
potrebné ho prizvať na obecnú radu.

-

p. Rudolf Brisuda, poslanec OZ predložil majetkové priznanie starostu obce, ktoré je
potrebné dať do úschovy

-

ďalej bol daný návrh na zmenu pracovnej zmluvy pre hlavného kontrolóra obce Mgr.
Jaroslava Mateáša a to zvýšenie úväzku z 1/3 na ½. Poslanci OZ požiadali o prípravu
analýzy rozpočtu v časti mzdových výdavkov a pracovnej náplne kontrolóra obce.

-

p. Martin Podstavek, poslanec OZ mal pripomienku, že pri Augustínovi Viatrovi svieti
slabo pouličné svetlo, kde starosta reagoval, že spolu s ostatnými chybnými bude
reklamované.

-

ďalej sa diskutovalo o porube v lesnom hospodárstve, kde zo strany poslancov bola
požiadavka, že je potrebné obnoviť správcu súkromných lesov

-

p. starosta podal informácie o možnosti vstúpiť do združenia na rozvoj cestovného ruchu
na Orave s názvom KLASTER ORAVA. V rámci tohto členstva by potom mohli
jednotliví turisti navštevujúci územie našej obce získať kartu zľav Orava cart. Táto by
zabezpečovala pre turistov zľavy u zmluvných partnerov po celej Orave a Liptove. Ročné
členské je 300 €, pričom každý vklad zo sumy z výberu daní by bol zhodnocovaný 1,2
násobne. S tou to kartou by obyvateľa našej obce mali zľavy po celej Orave. Poslanci
žiadali starostu obce o stretnutie so zástupcami združenia KLASTER ORAVA.

-

p. Mgr. Emília Chvojková navrhla odmenu pre starostu obce vo výške 25 % . Nakoniec
poslanci navrhli jednorazovú odmenu vo výške 12 % z ročného platu. Túto odmenu
zdôvodnili dosiahnutými výsledkami a to dokončením projektov a získavaním nových
projektov. Získali sa nasledovné dotácie:

dotácia na kanalizáciu a vybudovanie ČOV vo výške 8 300 000,- € /250 045 800,- Sk
dotácia na telocvičňu vo výške 165 000,- € /4 970 790,- Sk/
dotácia na rekonštrukciu šatní v budove ZŠ vo výške 70 000,- € /2 108 820 Sk/
dotácia na verejné osvetlenie vo výške 270 000 € rekonštrukcia verejného osvetlenia /8
134 020,- Sk/ a vo výške 80 000,- € z vlastných zdrojov obce /2 410 080,- Sk/
- dotácia z Ministerstva financií na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 9000,- €
/271 134,- Sk
- dotácie Lesov SR na rekonštrukciu cesty k priemyselnému parku 7680,- € /231 367,- Sk/
- dotácia na zmenu územného plánu obce vo výške 3700,- € /111 466,- Sk/
- dotácie z recyklačného fondu vo výške 70 000,- € /2 108 820,- Sk/
Rovnako sa z usporených peňazí z rozpočtu obce začali realizovať mnohé opravy ako napr.
mostíky cez rieky, rekonštrukcia cintorína, rekonštrukcia cesty na Bučinu, vysypanie cesty
Demänová, údržby a opravy kultúrneho domu, získanie priestorov hasičskej zbrojnice, oprava
-

balkóna obecného úradu, bezpečné oplotenie potoka pri kultúrnom dome, obnova zástaviek
v obci, vyasfaltovanie príjazdu medzi základnou školou a areálom kostola, nové osvetlenie
kostola a osvetlenie priestorov okolo obecného úradu a kultúrneho domu . Výrazný posun
v spracovaní ROEP a mnohé ďalšie aktivity v obci.

Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje jednorazovú odmenu starostovi obce vo výške 12 % z ročného platu
Hlasovanie: za: pp. Jozef Brňák, Jozef Rošťák, Martin Podstavek, Ing. František Brňák,
Ladislav Briš, Jaroslav Brňák, Rudolf Brisuda, Bc. Blažej Holubčík,
Mgr. Emília Chvojková.
zdržal sa: Anna Opartyová

K bodu číslo 11. Záver rokovania
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zasadanie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísala: Pojezdalová Anna

Ing. Jaroslav P a j k o š
prednosta OcÚ

JUDr. Marek M a j d i š , PhD.
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Emília Chvojková , poslankyňa OZ
Ladislav Briš , poslanec OZ

........................................................

..........................................................

U z n e s e n i e číslo 48/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania so zmenami a doplnkami
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 49/2016
zo dňa 26. 8. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e do m i e
správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 50/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh A. Briša na usporiadanie pozemkov
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 51/2016
zo dňa 26. 8. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ ž i a d a
starostu obce
a/ pripraviť podklady pre stretnutie s právnikom
obce v súvislosti s pozemkami pod ZŠ a MŠ
b/ pripraviť stretnutie s poslancami

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 52/2016
zo dňa 26. 8. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ p o v e r u j e
finančnú komisiu preskúmaním opodstatnenosti
výšky odmeny právneho zástupcu JUDr. Jozefa
Sotolářa, PhD. do budúceho zastupiteľstva

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 53/2016
zo dňa 26. 8. 2016________
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 3 a č. 4

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 54/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce
o vyčíslenie nákladov na dobudovanie verejného
osvetlenia v časti Lehotská

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 55/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu balkónov v nájomných bytoch obce a to
na 14 b. j. so súpisným číslom 1137 a na 16 b.j.
so súpisným číslom 1094

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 56/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
preplatenie dovolenky hlavnému kontrolórovi
obce
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 57/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce
o spracovanie znaleckého posudku, určenie
všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 6791/3 na
náklady žiadateľa

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

U z n e s e n i e číslo 58/2016
zo dňa 26. 8. 2016_____
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
jednorazovú odmenu starostovi obce vo výške
12% z ročného platu

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

