Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
08. júna 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a)
b)
c)

Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa

2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu č.2.
4. Prerokovanie možnosti asfaltovania ul. Osloboditeľov.
5. Prerokovanie odkúpenia pozemku p.č. KN-C 3166/4 od ŽSR.
6. Prerokovanie odkúpenia pozemkov p.č. KN-C 2625/3 a 2625/2 od ich vlastníkov.
7. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2015.
8. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za rok
2015.
9. Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2015.
10. Prerokovanie možnosti zasielania SMS hlásení obecného rozhlasu.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov, aktivistov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu
Štefánikovú. Ospravedlnil neprítomných poslancov Mgr. Evku Teplickú a Ing.
Mareka Hronca. Starosta informoval, že Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Starosta informoval o dnešnom programe zastupiteľstva tak,
ako bolo zaslané v pozvánke a vyzval prítomných o doplnenie. Hlavná
kontrolórka doplnila do programu v bode rôzne:
- správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
- správu z vykonaných finančných kontrol č. 1, 2, 3/2016.
- plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2016.
Mgr. Juraj Kováč predložil požiadavku na zvýšenie príspevku pre OZ Stromíš, ktoré by bolo
použité na základné vybavenie krojových súčiastok tanečnej zložky a mužskej speváckej
skupiny, ktorá sa znovu formuje a reprezentuje obec doma a v zahraničí.
Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 8. zasadnutia OcZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miloslav Ďurán a Ing. Viliam Klobušník, za
overovateľov Mgr. Juraj Kováč a Marek Adami a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili do návrhovej komisie Miloslava Ďurána
a Ing. Viliama Klobušníka, za overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Mareka
Adamiho a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie úpravu rozpočtu č. 1 na
rok 2016, žiadosť o účelové dotácie pre OZ na rok 2016 a informáciu o podaných projektoch
z Programu rozvoja vidieka. Schválilo úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2016, VZN č. 1/2016 o
poplatkoch v školstve, žiadosť o dotáciu z NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu vo Vlachove, schválilo zabezpečenie maximálneho celkového
spolufinancovania projektu vo výške 10 675,77 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 213 515,26 EUR, tiež schválilo PHSR obce Vlachovo na roky 2016-2021,
kalendár kultúrnych podujatí a dotácie pre OZ v nasledovnej výške: . TJ FO – 3000 €, OZ
Stromíš – 500 €, VMS – 300 €, OZ Motocross – 300 €.
OcZ požiadalo starostu iniciovať zhromaždenie MAS Dobšinského kraj a vyjadriť
nespokojnosť obecného zastupiteľstva vo Vlachove s nečinnosťou a o vyvodenie dôsledkov.
Zároveň požiadalo starostu obce konať vo veci vysporiadania pozemkov od SPF a Lesov SR
a o dosiahnutých výsledkov informovať obecné zastupiteľstvo.
Starosta inicioval zhromaždenie MAS, ale nebol úspešný, nakoľko podpredseda mu
oznámil, že keďže MAS nebola schválená, nemajú záujem o zvolanie valného zhromaždenia.
Zároveň informoval, že podali sťažnosť na Ministerstvo dopravy, aby pán Boldiš už
nefiguroval v MAS-ke. Pod jeho odvolanie sa nepodpísali len 2 starostovia. Bolo to v čase,
keď sa ešte nevedeli ďalšie informácie a teda, že je návrh na zrušenie tejto MAS-ky a bude
vyhlásený nová výzva na podávanie projektu. Sú návrhy aj od poslancov NRSR, že kritériá
boli nešťastne nastavené, ktoré obce nemohli splniť, vytýkali formálne chyby, kde v okrese
neprešla ani jedna MAS-ka – a to patríme medzi najzaostalejšie regióny. Na spoločnej
úradovni v Ľadovej starostovia vyberali schopného administrátora, ale musí byť schválený
cez valné zhromaždenie a minimálne rok to však bude trvať. K bode 2 – starosta bol za p.
Brdárskym na Pozemkovom fonde, jednal za pozemky, ktoré sú v zastavanej časti obce, aby
prešli za symbolickú cenu, alebo za dobrú cenu cca za 3,50 €, informoval, že sa niečo s tým
plánuje robiť, je záujem, aby tieto pozemky prešli do majetku obce. Veľa pozemkov – okolo
horného rybníka, okolo spodných bytoviek, okolo ciest – všetko je v majetku SPF. Dokonca
je možnosť aj so zámenou pozemkov.

3. Návrh úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2016.
Návrh úpravy rozpočtu č. 2 predložila Ing. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.
Úprava vyplynula hlavne z príjmov – Lesy SR navýšlili daň až na cca 16 000 €. Daň za psa o
100 €. Nedaňové príjmy 17300 € – poplatok za stravné – nezamestnaní, UPSVaR vrátil
poistné. DPO – dotácia 2000 €. Kapitálové neboli navyšované a finančné zostávajú
nezmenené.
Rozpočet výdavkov – na samospráve, na finančnej a rozpočtovej oblasti – 300 € - audítor,
transakcie verejného dlhu – platíme za úverový rámec, 2000 € na požiarnu ochranu, ochrana
krajiny – navýšenie kvôli nezamestnaným – mzda a materiál, o 100 € - náboženské a
spoločenské služby, transfery pre OZ, rodina a deti – rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi,

sociálna pomoc v hmotnej núdzi – mzda zamestnankyne, navýšenie o 7250 € – oprava
miestneho rozhlasu.
Starosta informoval, že navýšenie nastalo z dôvodu výstavby altánku pri dome smútku, novej
kvetinovej výzdoby do domu smútku, a zakúpeniu ozvučenia.
Mgr. Juraj Kováč informoval prítomných, že FS Stromíš reprezentuje obec doma aj
v zahraničí a opätovne sa kreuje mužská spevácka skupina, problémom sú kroje. Informoval,
že 22. júna 2016 sa mužská spevácka skupina zúčastní speváckej súťaže v Rožňave a o tri dni
bude obec reprezentovať na Heľpe. Chlapi si sami kúpili košele za 27 € a klobúky za 10 €,
výroba kožúškov je finančne náročnejšia, ale oslovili pána z Poľska, ale cena jedného
kožúška bude cca 250 – 300 €, s tým, že naše ženy by ich vyšili, chološne by mali stáť 50 €,
opasky široké – 50 €, čižmy – 60 €.
Hlavnú kontrolórku zaujímalo či si OZ hľadá aj iné zdroje financovania, napr. príspevky aj z
iných fondov alebo žijú len z dotácií OcZ. Prítomní predsedovia OZ informovali, že príjmy
OZ sú tvorené členskými príspevkami, 2% z dane a vlastnými príjmami.
Starosta informoval, že žiadal finančné prostriedky aj od sponzorov, ale aj to je veľký
problém, ešte aj ceny do tomboly sú problémom.
Mgr. Juraj Kováč upozornil na fond na podporu umenia, z ktorého aj on žiadal príspevok
8500 € na knihu, schválili mu 1500 €. Obrátil sa na Maticu, VÚC – ale je to problém. Súhlasí,
že musí jeden človek sledovať výzvy a písať a písať a žiadať. OZ Stromíš – chodí vystupovať
aj recipročne, alebo za občerstvenie a musí si sám financovať dopravu. Navrhuje zvýšenie
príspevku pre OZ Stromíš na 3000 € a potom sa doriešia doklady a spôsob platby.
Starosta uviedol, že OZ Stromíš je nosný, reprezentačný objekt obce a zároveň aj
najpočetnejší. Každý vyzerá inak, v inom kroji oblečený. Takto podľa neho nemôžu
reprezentovať obec.
Starosta informoval aj o podanom projekte na rekonštrukciu prístavby KD – záchody, strecha,
horné miestnosti. Taktiež informoval o presune z Rekonštrukcia a modernizácia na realizáciu
nových stavieb – kapitálové výdavky vo výške 4700 € a z toho bude financovaný altánok pri
Dome smútku.
Všetci poslanci (5 poslancov) schválili úpravu č. 2 rozpočtu na rok 2016 na základe
predloženého návrhu.
4. Prerokovanie možnosti asfaltovania ul. Osloboditeľov.
Starosta informoval, že na pracovnej porade k PHSR sa dohodli, že z dôvodu katastrofálneho
stavu ulice Osloboditeľov sa zvýšia kapitálové financie, ktoré bude použité na asfaltovanie
ul. Osloboditeľov. Táto ulica je najviac rozbitá a vedie ku kúpalisku a k cintorínu, kde sa
pohybuje najviac ľudí. Ing. Leško z Košíc už zaslal návrh projektu. I. etapa by bola od
kúpaliska až po dom p. Ďurána a druhá etapa od cintorína až po Kamennú ulicu – celý Závoz.
Etapy sú extra narozpočtované a osobitne je narozpočtovaná cesta s obrubníkom a extra je
cesta bez obrubníka. Ale cesta s obrubníkom je veľmi drahá. Cena s obrubníkmi – I. etapa 57
155,11 €, II. etapa 68 440,80 € - spolu 125 595,97 €. Bez obrubníka – 78 285,54 €, teda I.
etapa 37 741, 68 € a II. etapa 40543,86 €. Zároveň starosta informoval, že Prima banka
ponúka terminovaný úver s 1,9 % úročením. Obec by vedela platiť mesačne až do výšky 1500
€.

HK – navrhla odkladať finančné prostriedky s ktorými sa počítalo predtým na splácanie
úveru, napríklad každý mesiac po 2000 € odkladať na osobitný účet. Zároveň sa informovala,
či je nejaké spolufinancovanie obce na ostatné projekty.
Jaroslav Mihók upozornil, že po poruchách vodári a elektrikári nedávajú do pôvodného stavu
cestu, prekopú, zasypú a nechajú to tak. Starosta upozornil, že s vodármi jedná a dajú to do
pôvodného stavu, ale na elektrikároch podáva ďalšiu sťažnosť, lebo nerobia tak, ako majú.
Mgr. Juraj Kováč navrhol financovanie z iných zdrojov, najprv žiadať cez projekty a až
potom financovať cez úver.
Starosta upozornil, že kým nie je vyhlásená výzva, nie je možné žiadať a postupne je potrebné
začať s úpravami ciest, nakoľko sú v hroznom stave.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil na potrebu vybudovania prepadového kanála, aby cesta
nebola zaplavovaná a podmývaná. Tieto záchytné žľaby musia byť najprv doriešené,
naprojektované, ako aj priepusty do potoka. A až potom musíme riešiť asfaltovanie cesty.
Mgr. Juraj Kováč upozornil, že pri týchto prácach treba nájsť, kde bol zle prekopaný kanál,
ktorý privádza vodu do Šetierne, lebo prítok je veľmi slabý.
Mgr. Juraj Kováč upozornil, aby starosta informoval projektanta, že podľa UPN obce je v
pláne na ul. Osloboditeľov realizovať stavbu bytových domov.
5. Prerokovanie odkúpenia pozemku p.č. KN-C 3166/4 od ŽSR.
Starosta informoval o žiadosti, ktorú poslali ŽSR na základe ktorej je možné odkúpiť
pozemky pod Ľadovňou. Starosta požiadal p. Neubauera o zakreslenie pozemku na ktorom
stojí Ľadovňa, ktorá je v majetku Lesov SR a nie ŽSR. Ľadovňa je na parcele č. 283/26. ŽSR
ponúkajú pozemok na p.č. 3166/4, cena pod 3,50 € za m2 nepôjdu. Ide o 675 m2 a cena by
bola 2000€ bez DPH.
Mgr. Juraj Kováč navrhol tento pozemok odkúpiť cez verejnoprospešné účely – na
zachovanie kultúrnej pamiatky, zároveň navrhol riešiť aj cez Lesy SR a treba to dostať do
majetku obce, je to veľká suma, ale aj napriek tomu to navrhuje odkúpiť.
Poslanci navrhujú tento pozemok odkúpiť do vlastníctva obce, ale upozorniť listom ŽSR, že
Ľadovňa je kultúrna pamätihodnosť obce, na čo je aj uznesenie OcZ z roku 2008, obec sa o
Ľadovňu stará a opravuje ju. Zároveň požaduje vyjednať lepšiu cenu.
6. Prerokovanie odkúpenia pozemkov p.č. KN-C 2625/3 a 2625/2 od ich vlastníkov.
Starosta informoval poslancov, že vlastníci týchto pozemkov majú záujem o vysporiadanie
pozemkov a zároveň si aj vlastníci RD pod cintorínom chcú dať do poriadku vlastníctvo, ale
navrhuje vysporiadať aj pozemky na cintoríne, ktoré sú stále vo vlastníctve viacerých
občanov.
Poslanci navrhli informovať sa u geodeta, či je možné zakreslenie a vypracovanie
geometrického plánu.
7. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2015.
Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2015 prečítala Ing. Renáta Lešková a tento tvorí prílohu
zápisnice.
8. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za rok
2015.

Odborný komentár predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tvorí
prílohu zápisnice. Konštatuje že návrh záverečného účtu objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie obce a navrhuje ho schváliť bez výhrad.
9. Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2015.
Správu audítora prečítala Ing. Renáta Lešková, ktorá informovala, že audit vykonala Ing.
Lýdia Burkovská a podľa ich názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie účtovnej jednotky obce Vlachovo k 31. decembru 2015 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správu ku konsolidovanej účtovnej závierke vypracovala Ing. Lýdia Burkovská – podľa ich
názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka obec Vlachovo, poskytuje pravdivý
a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. Decembru 2015 a jej konsolidovaného
výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom
o účtovníctve. Tieto správy tvoria prílohu zápisnice.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválilo správy audítora k účtovnej závierke za
rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.
10. Prerokovanie možnosti zasielania SMS hlásení obecného rozhlasu.
Starosta navrhol zasielanie SMS hlásení obecného rozhlasu. Firmy ktoré poskytujú túto
službu sú SMS-info a SMS-rozhlas. Zálohová platba by bola 120 €, ako jednorazový poplatok
a mesačne 12 € za max. 15 správ mesačne a občania by si túto službu museli aktivovať a
zároveň mesačne by platili poplatok 1 €. Alebo potom cez SMS- info: pre občanov správy
bezplatné, možnosť pozrieť správy na mobile alebo maile. Jednorazový poplatok 35€,
mesačný poplatok obce 20 € - počet SMS 500 a pre občanov bezplatne.
Poslanci (5 poslancov) nesúhlasia so zasielaním SMS správ.
11. Rôzne
d) Ing. Slavomír Labuzík – upozornil, že obecné zastupiteľsto musí v uznesení prijať, že
schvaľujeme zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi.
a) Správu z kontrolnej činnosti za rok 2015 predložila HK Ing. Zuzana Štefániková a táto
tvorí prílohu zápisnice.
b) Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 1/2016 predložila HK Ing. Zuzana
Štefániková a táto tvorí prílohu zápisnice.
Správa z vykonanej následnej kontroly č. 2/2016 predložila HK Ing. Zuzana Štefániková a
táto tvorí prílohu zápisnice.
Správa z vykonanej následnej kontroly č. 3/2016 predložila HK Ing. Zuzana Štefániková a
táto tvorí prílohu zápisnice.
c) Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 predložila HK Ing. Zuzana Štefániková a tento
tvorí prílohu zápisnice.
12. Diskusia

Starosta upozornil prítomných, že sa ozvali občania po kladení vencov, kde občanom na
takýchto obcou organizovaných akciách chýbajú poslanci.
Starosta informoval, že firma SIB zriaďuje v obci vývarovňu a oslovuje občanov, ktorí by
mali záujem o teplú stravu a zároveň navrhli, aby obec prispievala dôchodcom na stravu.
Informoval, že najprv musí obec schváliť VZN, a prejednať takúto možnosť s dôchodcami a
následne v obecnom zastupiteľstve. Starosta navrhol pripraviť návrhy, ktoré sa budú potom
riešiť.
Starosta informoval prítomných, že oslovil projektanta, aby vypracoval projekt na zberný
dvor, ktorý plánuje otvoriť nad kúpaliskom, kde je divoká skládka, ten priestor by mal byť
ohradený, umiestnila by sa tam unimobunka, osvetlenie, kamera. Projekt na cca 50 tis. €.
Starosta informoval o MAS-ke - Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná,
odvolali predsedu a zvolali valné zhromaženie. Predsedom je Ing. Peter Pakes a aj cez toto
OZ budú spolupracovať s OZ OOCC Stratená a môžu sa aj cez toto združenie podávať
projekty.
Okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota boli zaradené medzi zaostalé okresy, ktoré
môžu dostať peniaze na podnikateľskú činnosť alebo na vytvorenie pracovných miest.
Zostavuje sa strategický plán okresu Rožňava. A mali by byť vyčlenené extra vládou financie
pre tieto okresy, kde treba uviesť všetkých podnikateľov, ktorí v obci pôsobia. Plánom je
vytvorenie nových pracovných miest cca 2500. Napr. vytvoriť farmu na chov sliepok.
Starosta ďalej informoval, že VO vyhralo plyn – SPP s výraznou zľavou a na elektrinu –
Magna Energia.
Starosta informoval, že bol delegovaný na 27. snem ZMOS-u. Vysvetlil, že tam vystúpil
minister Richter ohľadom sociálnych záležitostí. Taktiež sa zúčastnil na pozvanie poslanca
NRSR p. Pamulu výboru, kde aj vystúpil ohľadom našej školy. Je to všetko na dobrej ceste,
mal by byť schválený príspevok z výnosu ministra financií.
- MUDr. Janco oslovil starostu, že by rád prišiel na Dni obce Vlachovo spolu s ruským FS,
ktorý žiada 200 € odmenu za vystúpenie, ubytovanie na 3 dni a stravu. Ale starosta upozornil,
že program už máme uzatvorený. V piatok by program začal u pána Miroslava Kaspera, v
sobotu po jarmoku by bolo posedenie pri muzike a v nedeľu bude odhalenie tabule a
slávnostná omša.
Ján Gallo informoval prítomných, že 25. mája 2016 sa v obci Vlachovo konala seniorská
turistická akcia, ktorej sa zúčastnilo okolo 120 turistov z celého okresu. Včera sa zúčasnil na
okresnej rade, odkiaľ má tlmočiť poďakovanie starostovi a zamestnancom obce za zvládnutie
akcie na vysokej úrovni.
Mgr. Juraj Kováč upozornil, že ho oslovil nemenovaný občan, ktorý tu nebýva ale veľmi rád
tu chodí, že ulice Letná a Kamenná sú v hroznom stave. Zároveň upozornil, že nielen rozhlasy
ale aj stĺpy treba odstrániť, lebo ich je veľa. Tiež požiadal starostu, aby bol Kultúrny dom aj
múzeum pravidelne vetrané.
Starosta informoval prítomných, že včera bol v kultúrnom dome so zamestnancom zo
Slovaktual a rozhodol sa dať tam namontovať sieťky na okná, do sály – 3 ks, do
poľovníckeho salónika a aj do múzea. A navrhol, že môžu byť okná otvorené počas celého
dňa aj v noci, keďže na oknách sú mreže.

Mgr. Juraj Kováč informoval ohľadom knihy, ktorú plánuje vydať a žiada obec o príspevok.
Ohľadom Bane v Doline informoval, že tento projekt je stále v jednaní, taktiež upozornil na
parkovanie kamiónov pána Paloviča, kvôli ktorým sa nedá vychádzať z cesty od jeho domu.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil, že pri smetisku, ktoré je nad kúpaliskom bola z potoka
vybraná latka Pozemkovým spoločenstvom, navrhol potok dať prehĺbiť, lebo voda pôjde
vonku, momentálne je v takej výške ako je cesta.
DHZ žiada obec, aby požiarne vozidlo bolo uskladnené dole v Mlyne. Obec by dala ohlásenie
drobnej stavby a postavil by sa tam prístrešok.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil na pracovníkoch AČ, ktorým je obec zamestnávateľom, a
hlavne čo sa týka užívania alkoholických nápojov, tak toto musí prestať, nesmú chodiť opití a
motať sa v takomto stave po obci. Oznámil, že pripravuje pre všetkých školenia BOZP
a požiadal starostu o zakúpenie BOZP zápisníkov pre všetkých zamestnancov.
Marek Adami sa informoval, či starosta jednal s MUDr. Spišákovou ohľadom ambulancii vo
Vlachove. Povedala, že má Rómov z Vyšnej Slanej a Rejdovej, karty jej boli pridelené od
VÚC. Môže to zrušiť, je to na obci, či to bude trpieť. Má 128 kariet detí z Vlachova.

Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník.
Všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 8/2016 z 08. júna 2016.
13. Záver

Návrh na uznesenie č. 08/2016 - OZ, zo zasadnutia OcZ
konaného dňa 08. júna 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za rok
2015.
2. Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierke
2015.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
4. Správy z vykonaných následných finančných kontrol č. 1, 2, 3/2016.
B: Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 2 za rok 2016 na základe predloženého návrhu.
2. Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2015 a celoročného hospodárenia bez výhrad.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016.
4. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Vlachovo v zmysle zákona č.
314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

C: Žiada:
1.Starostu obce o doplnenie projektu asfaltovania ul. Osloboditeľov o zachytávanie
a odvedenie dažďovej vody pozdĺž komunikácie.
2. Starostu jednať s geodetom a vlastníkmi o zhotovení geometrického plánu
vysporiadania pozemkov areálu cintorína.

E: Súhlasí:
1. S odkúpením pozemku p.č. KN-C 3166/4 od ŽSR.
2. S odkúpením časti pozemkov p.č. KN-C 2625/3 a 2625/2 od ich vlastníkov,
nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

F: Nesúhlasí:
1. So zasielaním SMS hlásení obecného rozhlasu.

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Kováč ..............................................
Marek Adami

…............................................

