Zápisnica
zo zasadnutia O b e c n é h o zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 13. 8. 2020

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie príjmov a výdavkov za 1.- 6. 2020, správa hlavného kontrolóra
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Nakladanie s majetkom obce
Informácie o zrealizovaných investičných akciách
Rôzne
Záver

1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietava vykonal starosta obce Ing. Pavol
Gašpierik, privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Starosta obce Ing. Pavol Gašpierik skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Z 9
poslancov sú prítomní 5 poslanci. Neprítomných 4 poslancov: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef
Balvín,

Bc. Jaromír Brezáni, Tomáš Mikulík .

Poslanci OZ schválili program zasadnutie OZ

tak, ako im bol poslaný do osobnej mailovej pošty.
Do návrhovej komisie - Mgr. Petra Melišíková, František Koša
Overovatelia zápisnice - Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik
Starosta informoval o ostatných problémoch, prácach a výdavkoch ktoré čakajú obce zaradené do bodu „Rôzne":
informácia o oprave poškodených odvodňovacích žľabov v Lietavskej Závadke
informácia o usporiadaní komunikácií v extraviláne časti obce - Liet. Závadke
návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorínov
návrh VZN č. 2Ú2020 - náklady na čiastočnú úhradu pri pobyte dieťaťa v MŠ a školských
zariadeniach zriadených obcou
návrh Doplnku č. 2 k VZN 1/2019 - náklady na stravné v MŠ a ZŠ Lietava
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
informácia o žiadostiach a potreba spracovania „Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN-0 Lietava
návrh na menovanie a zaradenie členov DHZ Lietava
návrh zriaďovateľskej listiny DHZ Lietava
podnet na nedostatok pitnej vody - Lietava, aj časť Liet. Závadka

Vyzval poslancov, aby svoje ďalšie požiadavky uplatnili v bode „Rôzne", prípadne v „Diskusii".
Určenie zapisovateľa - za zapisovateľku bola určená p. Ľudmila Mojíková
Hlasovanie o Uznesení č.
Prítomní:

47/2020

Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Emília

Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín,

Bc. Jaromír Brezáni, Tomáš Mikulík

Hlasovali : za 5 : Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša,
Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

2.

Plnenie príjmov a výdavkov za 1. - 3. 2020 a 1. - 6. 2020.
Predložil hlavný kontrolór obce spolu s účtovníkov obce. Príjmy a výdavky obce boli
plánované rozpočtom obce na rok 2020, ale počas obdobia 1. - 6. sa vyskytli výnosy a
náklady, kedy sme museli pristúpiť k úpravám rozpočtu. Plnenie príjmov a výdavkov v takom
rozsahu, ako ho predkladajú bolo odoslané do rezortu účtovných závierok. Plnenie príjmov
a výdavkov bolo v uvedenom období 2020 nasledovné:
Obdobie 1.-3.2020
Príjmy - rozpočet 1 309 996,00 € - plnenie 398 74907 € čo je 30%-tné plnenie. V príjmoch sú
položky, ktoré sa plnia priebežne. V ostatných položkách bolo plnenie dobrej úrovni.
Príjmy na prenesený výkon v školstve boli plnené na 33%.
Výdavky - rozpočet 499 066,00 € - plnenie 94 222,32 € čo je 19%-tné plnenie.
Bežný výdavkový rozpočet bol plnený na 22%. Kapitálová časť rozpočtu je plnená na 9%.
V I . štvrťroku 2020 sa podarila:
rekonštrukcia ŠK Lietava - 9 973,44 €
Územný plán obce - doplnok č. 1 - 2 398,40 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2020 v takom
rozsahu, ako im bolo predložené. OZ berie na vedomie Správu HK za I. štvrťrok 2020.
Obdobie 1. - 6.2020
Príjmy - rozpočet 1 296 596,00 € - plnenie 669 103,69 € čo je 52%-tné plnenie. V príjmoch sú
položky, ktoré sa plnia priebežne. V ostatných položkách bolo plnenie dobrej úrovni. Príjmy
na prenesený výkon v školstve boli plnené na 52%.
Výdavky - rozpočet 499 066,00 € - plnenie 182 337,58 € čo je 37%-tné plnenie.
Bežný výdavkový rozpočet bol plnený na 46%. Kapitálová časť rozpočtu je plnená na 13%.
V II. štvrťroku 2020 kapitálové výdavky:
rozšírenie sústavy VO - 1 216,20 €
Územný plán obce - doplnok č. 1 - 3 398,40 €.
Prekládka NN vedenia - 3 080,00 €
Obecné zastupiteľstvo schválilo plnenie príjmov a výdavkov za II. štvrťrok 2020 v takom
rozsahu, ako im bolo predložené. OZ berie na vedomie Správu HK za II. štvrťrok 2020.
Hlasovanie o Uznesenie. 48/2020
Prítomní: Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Emília
Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín, Bc. Jaromír Brezáni, Tomáš Mikulík
Hlasovali : za 5 Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša,
Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

3.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Predložila účtovníčka p. Mojíková
Počas rokovania sa dostavil poslanec Bc. Jaromír Brezáni
Rozpočtové opatrenie č. 3 je zamerané na celý rozpočet obce.
V príjmovej časti sa rozpočet navyšuje v bežných príjmoch o 7 099,00 €, vo finančných
operáciách a navyšuje o 10 000,00 €. Jedná sa finančné prostriedky z rezervného fondu, ich
výdavok bude použitý na rekonštrukciu strechy budovy MŠ Lietava, ktorá je vo výške

25 000,00 € . Z rezervného fondu plánujeme použiť 20 000,00 €, ostatné bude dofinancované
z výdavkov obce.
Vo výdavkovej časti je úprava na viacerých položkách a jedná sa o úpravu na základe
predpokladu plnenia resp. neplnenia do konca roku.
Bežné výdavky sa navyšujú o 3 982,00 € - jedná sa o presun z jednotlivých položiek, kde
plnenie je prečerpané resp. nedočerpané. Kapitálové výdavky sa navyšujú o 600,00 € - ide
o doplnok č. 1 územné plánu obce.
Dobre vieme, aká nastala situácia ohľadne pandémie, musíme prehodnotiť priority a potreby
v obci. Preto sme pristúpili k takým úpravám, aké predkladáme a plánujeme aj v budúcnosti
robiť zmeny na základe vývoja situácie.
OZ úpravu rozpočtu č. 3/2020 schválilo. OZ schválilo aj použitie finančných prostriedkov z RF
na rekonštrukciu strechy budovy MŠ Lietava vo výške 20 000,00 €
Hlasovanie o Uznesení č. 49/2020
Prítomní: Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc.
Jaromír Brezáni, Emília Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín, Tomáš Mikulík
Hlasovali: za 6 Mgr. Petra Melišíková, František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša
Bc. Jaromír Brezáni, Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nakladanie s majetkom obce:
V tejto časti sa prejednávali :
„návrhy" zámenných zmlúv - medzi obcou Lietava a p. Krúpovou, Gašpierikom,
Gašpierikom podľa schváleného zámeru pre vybudovanie miestnych komunikácií
zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť-výstavba rodinných domov
návrhy darovacej zmluvy medzi obcou Lietava a spluvlastníkmi nehnuteľnosti p.
Maliačkom, p. Maliačkovou, Gašpierikom, Gašpierikom, Brezínivou, Balvonovou,
Brezánim za účelom majetkového usporiadania nehnuteľností pre vybudovanie
miestnych komunikácií-výstavba rodinných domov.
návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Lietava a Pozemkovým spoločenstvom urbárskym
/zastupujúcich spoluvlastníkov nehnuteľností/ Lietava za účelom usporiadania
nehnuteľností pre zápis GP
pre vybudovanie miestnych komunikácií. Obec bude platiť
1,00 € za prenájom.
návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Lietava a p. Balvonovou za účelom výstavby
majetkového vysporiadania pre vybudovanie cestnej komunikácie
Zámer nakladania s majetkom obce formou zámeny pozemkov medzi obcou a p.
Očkovou a účelom majetkového vysporiadania cestnej komunikácie. Od p. Šupeja, okolo
p. Zjavkovej. P. Zjavková má cez ich pozemok vjazd k rodinnému domu. Týmto
2
vysporiadaní ostane p. Zjavkovej vjazd tak ako je a p. Očková si zväčší pozemok o 7 m .
2
2
Zamieňa sa 7 m za 7 m .
p. Koša - keď sa schváli prenájom , cesta nad Obraznou zmizne, cez pozemky Maliačka,
Tuzinčina, a Gašpieriková ide plyn, keď ohradíte, cesta tam nebude môcť byť. Je to
nanovo vymerané, sú tam osadené kolíky, auta sa neobídu, ľudia sa sťažujú.
Odpovedal starosta obce, keď toto nezrealizujeme Maliaček zahradí cestu, obec neurobí
nič. Cestu budeme musieť presunúť tak, ako sa to realizovalo keď p. Baránek zahradil svoj
pozemok.

Cesta ide cez súkromné pozemky, keď nebudeme mať nájomnú zmluvu, cestu nebudeme
môcť preložiť v prípade ak si zahradí p. Maliaček pozemok.
Počas rokovania odišla z rokovania poslankyňa Mgr. Petra Melišíková
Poslanci OZ jednotlivé časti toho bodu jednohlasne schválili.
Hlasovanie o Uznesení č.

50/2020

Prítomní: František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni, Emília
Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín, Tomáš Mikulík, Mgr. Petra Melišíková
Hlasovali : za 5 František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni,
Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Informácie o zrealizovaných investičných akciách:
Budovanie od roku 2019 do súčasnej doby a priority na rok 2020
dobudovanie a rekonštrukcia MKK
zrekonštruoval sa objekt ŠK
likvidácia skládok odpadov - nad cintorínom, v Majeri, na konci obce, časť Kalinové
rekonštrukcia MŠ Lietava + bleskozvod
prebieha rekonštrukcia budovy DHZ
vytyčovanie pozemkov, ciest
dopravné značenie miestnych komunikácií - Majer
čaká nás:
dobudovanie a rekonštrukcia M K - Lietava, Lietavská Závadka
dotláčacia stanica vodojemu _ Obrazná v rozsahu finančných prostriedkov + I. etapa
vodovodu
rieši sa vodovod, kanalizácia Majer - Holý vŕšok
oplotenie pozemku na zberný dvor
dostavba oporného múru a úprava pozemku L. Závadka - pre vybudovanie detského
ihriska
obstaranie automobilov - prebieha výberové konanie
dobudovanie dopravného značenia MK v obci
rok 2021
II. etapa rozšírenia vodovodu a kanalizácie
úprava pozemku zberného dvora
sanácia svahu pre obecnom úrade
prekládka NN sieti - rozšírenie NN sieti
zateplenie objektu MŠ Lietava - výmena kotlov
výstavba detského ihriska Lietavská Závadka
rekonštrukcia cestných komunikácií L. Závadka - Záosušie
K jednotlivým úlohám podal podrobné vysvetlenie starosta obce a každú časť prediskutoval
s poslancami.
Poslanci OZ schválil postup realizácie investičných akcií.

Hlasovanie o Uznesení č.

51/2020

Prítomní: František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni, Emília
Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín, Tomáš Mikulík, Mgr. Petra Melišíková
Hlasovali : za 5 František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni,
Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Rôzne:
a/ Informácia o stave poškodených ž ľ a b o v v Lietavskej Z á v a d k a
Ž ľ a b y sú nakúpené, nemá ich kto osadiiť, obec nemá pracovníkov. P. Svitana oslovil
firmy, ale žiaľ sú časovo zaťažené. Dohodli sme sa s firmou GAROMI, že od stredy
budúceho týždňa by mali začať práce na osadení.
Čo sa týka účelovej komunikácie v Liet. Závadke - cesta je vytýčená, bol podnet, že si
občania prihradzujú pozemky - zahradené sú dobré, žiaľ niekto osadil do cesty svoje
zariadenia bude musieť by vykonaný štátny stavebný dohľad.
b/ Zámer nakladania s majetkom obce formou zámeny pozemkov medzi obcou a p. Jurčom
a účelom majetkového vysporiadania cestnej komunikácie. Technicky nieje možné
vybudovať okruh ciest. Museli sme pristúpiť k takémuto variantu.
Situáciu vysvetlil starosta obce. Jedná sa o zámenu pozemkov tak, aby nebol znemožnený
prístup ostatným občanom k ich nehnuteľnostiam.
c/ Žiadosť pozemkového spoločenstva lesného Lietava vo veci prenájmu pozemku č. EKN
3146/2 vo vlastníctve obce za účelom dopravnej dostupnosti a osadenia dopravnej rampy
- cesta pod Mráznice. Osadili už dopravné značenie bez súhlasu obce, vraj aby sa drevo
nekradlo. Navrhujú zobrať cestu do prenájmu, osadiť rampu a zamedziť prístup na
na pozemok dopravnými prostriedkami.
OZ žiada doložiť doklad na základe čoho tvrdia, že MK bola ich.
Žiadajú aj vyjadrenie, ako zabezpečia vstup ostatným vlastníkom pozemkov na ich
parcely, vstup hasičskej techniky a zdravotnej služby v prípade potreby. Nie je jednoduchá
záležitosť odstaviť cesty z toho aby ju mohli využívať ostatní občania, prípadne turisti.
Ing. Košša S t a n i s l a v - j a nie som za, nech vydokladujú vlastnícke vzťahy a po
vydokladovaní sa budeme zaoberať týmto problémom.
OZ odporúča zaslať im list o uvedenom stanovisku a výstupe zo zasadnutia.
d/ Opätovne žiadosť p. Vladimíra Surc
ájom časti pozemku , zámer
už bol schválený už v minulosti, preto sa poslanci OZ zhodli na tom, že nebudú meniť už raz

e/ Podnet OZ ŠKP Luger vo veci prehodnotenia stanoviska obce k vybudovaniu strelnice
obecné zastupiteľstvo vydalo jednoznačné stanovisko, že trvajú na pôvodnom uznesení.

f/ Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti predložil HK obce - OZ zastupiteľstvo ho schválilo,
g/ VZN č. 1/2020 - ochranné pásmo cintorínov v Lietave a Liet. Závadke. Novelizovaný zákon,
ak obec nevymedzí ochranné pásmo VZN, toto zanikne. Ak by sme chceli rozširovať
a ochranné pásmo by nebolo, občania si môžu postaviť dom tesne k cintorínom a obec by
ich nemohla rozšíriť.
Návrh je 50 m, ak by bol z Vašej strany iný návrh môžeme toto zmeniť.
Ak by chcel niekto stavať, môže požiadať o výnimku. Poslanci schvaľujú veľkosť
ochranného pásma a môžu sa k tomuto VZN vrátiť.
OZ schvaľuje ochranné pásmo 50 m od cintorínov.
h/ VZN č. 2/2020 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt
dieťaťa v MŠ a školský zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lietava.
MŠ - zvýšenie poplatku z 10,00 € na 13,00 €
ZŠ - zvýšenie poplatku u 3,30 € na 5,00 €
Zvýšenie poplatkov na stravu - režijné náklady z 0,10 € o 0,40 €
OZ zastupiteľstvo uvedený návrh VZN 2/2020 schvaľuje bez pripomienok
i/ Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2019- určenie výšky stravného a režijných nákladov v školských
jedálňach.
Uvedený doplnok súvisí aj s predošlým návrhom VZN č 2/2020. Návrh doplnku stanovuje
výšku režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Lietava a ŠJ pri ZŠ Lietava, kde z pôvodných
režijných nákladov 0,10€ navrhuje zvýšiť o 0,40 €. Odôvodnenie - stúpajú náklady na
potraviny a energie.
OZ zastupiteľstvo uvedený návrh Doplnku č. 2 k VZN 1/2019 schvaľuje bez pripomienok
j/ Zriaďovateľská list a menovacie dekréty členov DHZ
Ing. Stanislav Košša - novelizovaný zákona je potreba schváliť zaradenie členov v DHZ
podľa funkcií a zaradenia. DHZ musí mať aj „Zriaďovateľskú listinu", ktorej návrh
predkladáme.
Menovacie dekréty sú podľa jednotlivých funkcií:
Velitelia
Členovia
Strojníci
Máme vyškolených vodičov skupiny C - jazda pod majákom
Všetci majú školenia oprávnenie o vykonaných skúškach.
Zriaďovateľská listina sa týka zriadenia organizácie bez právnej subjektivity.
OZ menovacie dekréty ako aj Zriaďovateľskú listinu schválilo bez pripomienok.
k/

Žiadosť občanov na zaradenie pozemkov na Doplnok č. 2 ÚPO - požiadavky sa prijímajú

s tým, že financovanie bude realizované tak, že žiadatelia si budú hradiť doplnok z vlastných
finančných prostriedkov.
1/ Podnet - problém s pitnou vodou - Lietavská Závadka, Obrazná,
Frnčo - nehntuetľnosť - bývalá horáreň.
p. Frnčo kúpil nehnuteľnosť, s tým, že vedel, že tam nieje verejný vodovod. Bolo stretnutie
majiteľov nehnuteľnosti „Holý vŕšok" za účelom, že sa budú podieľať na spolufinancovaní
vodovodu aj kanalizácie s tým, že po kolaudácií to S e V a K zoberie do správy.
Obec na základe zákona 369/90 Z b . v znení neskorších predpisov je povinná vytvárať
podmienky na zabezpečenie pitnej vody a zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou, ale nieje

povinná budovať vodovody.
K danej výstavbe prebieha inžiniering, vybavuje sa stavebné konanie. Týmto spôsobom
dokážeme vodu dostať k daným nehnuteľnostiam.
Už sme riešili možnosť zakúpenia cisterny na zásobovanie pitnou vodou. SeVaK poskytne
cisternu, ale len na pár dní a odvezú ju, nakoľko ju potrebujú na iné zásobovanie. OZ odporúča
zakúpenie cisterny na dodávku pitnej vody.
Hlasovanie o Uznesení č.

52/2020

Prítomní: František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni, Emília
Hubočanová
Neprítomní: Ing. Juraj Svitana, Ing. Jozef Balvín, Tomáš Mikulík, Mgr. Petra Melišíková
Hlasovali : za 5 František Koša, Peter Gašpierik, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni,
Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7.

Diskusia:
a/ Emília Hubočanová - je fakt, že sa nedá všetko riešiť. Musíme si sadnúť a komunikovať.
Kto chce spôsob nájde. Máme plán zrkadlo, žľaby, pozemky PSL...
Ak bude schôdza o tri mesiaca zabudneme, čo chceme robiť. Čo keby sme sa stretli raz za
mesiac na pol hodinu a povedali sme si, čo sme urobili a ešte treba. Keďsú problémy,
musíme sa stretnúť a porozprávať sa.
Starosta obce - návrh ako stretnutie poslancov nie ako zasadnutie?
Hubočanová - ide len o voľnú debatu. Mám skúsenosti, som Závadčanka, žila som aj pre
školu, chodia mi tam vnúčatá, nič sa nerobí. Veci, ktoré sa snažíme urobiť my, spravme.
Jeden zamestnanec to nestačí urobiť. Aby aj občania videli, že sa niečo robí.
Idem do školy a pod oknami kopec papierov.
Na autobusovej zástavke pri škole - j e tam medza a veľká diera kde si môže niekto zlomiť
nohu.
Dať do poriadku pozemku v okolí ZŠ, chodia tam autá, detí, psi.
Chcem pochváli p. Gašpierika Petra - deti majú radosť z futbalu, treba podporiť klub.
Starosta obce - čo sa týka prác na obecnom úrade, potrebujeme vytvoriť pracovné miesto na
zaučenie ekonómky, zamestnať jedného zamestnanca - zatiaľ do konca roka na dobu určitú.
Ak by pokračoval v budúcom roku to zapracujeme do rozpočtu obce. Mám žiadosť - Nemec
Jozef ale už si našiel prácu, ďalej Melišík J á n - neviem ako funguje a tretí - Vladimír Furmánek
- je výhoda že je ČI. Ak by prijal ponuku, má vodičský preukaz, rekvalifikačný kurz na murára.
Ing. Stanislav Košša - ako to chceme finančné pokryť, potrebuje silu na náhradu za
ekonómku, ktorá plánuje odchod do dôchodku a základná škola potrebuje od 1.9.2020
vychovávateľku?
Emília Hubočanová - nemusí brať vysokoškolský vzdelanú. Ako to je so školníkom?
Starosta obce - závislé je to od výšky úväzku. Teraz má ŠKD 84 žiakov.
Čo sa týka školníka - riaditeľka už o tom uvažovala, začala to riešiť.

OZ zobralo na vedomie informácie.
b/ F. Koša podnikanie s drevom - sú s nimi nejaké sedenia? Nech nechodia po nových
cestách
Zvoz dreva - preťažené autá, cestu lámu. Aj keď vozia drevo k p. Súľovskému.
Starosta obce - navrhujem dopravné značenie s obmedzením tonáže. Čo sa týka
urbárov a lesné spoločenstvo - odkazujú nás vždy na niekoho iného, neriešia to.

c/lng. Stanislav Košša - čo je potrebné ku kolaudácií ŠK - treba to dotiahnuť do konca.
-Ideme niečo robiť niečo s cintorínom - nemáme to zahrnuté ani v rozpočte ani
v investičných akciách. Ak to nemá kto robiť, dajme to firme, múr je pekne vybudovaný.

-Čo s povrchom ihriska - pri základnej škole, je nevyhovujúci a sľúbená výmena sa nekonala
Ideme niečo robiť s kamerami? Bezpečnosť je dôležitá.
-HZ - treba dokončiť zbrojnicu, problém s dlažbou - zajtra je stretnutie s p. Gelatkom,
máme doriešiť všetky roboty.
-Názory a podnety občanov - čo sa týka p. Labudu, ľudia ho sledujú sú sťažnosti, že ho vidia
viacmenej nič nerobiť. Ak chceme zobrať ďalšieho pracovníka, aby ho nestrhol a ten
dotyčný zamestnanec bude robiť ako on. Treba to zvážiť.
Starosta obce - vytiahol staré doklady na kolaudáciu ŠK, kde nič nie je vybudované tak,
ako je projekt. Bude potrebná zmena projektov.
Starosta obce - čo sa týka cintorín - áno ideme do chodníkov. Chcem za cintorínom
vytvoriť aj parkovanie pre cintorín - máme tam obecné pozemky.
Kamery - treba opraviť, vymeniť batérie a oživiť celý systém.
S p. Labudom som sa rozprával, ráno mu rozdelím robotu, ale musím za ním chodiť
aby som ho kontroloval.
d/ Gašpierik Peter - treba areál viacúčelového ihriska zabezpečiť kamerový systémom.
Musíme s tým niečo robiť, je tam neustály pohyb detí, robia smetisko.
e/ Ing. Matejkov Milan - navrhuje urobiť si databázu dôchodcov a osloviť ich, či by boli
ochotní pomôcť či už pri kosení alebo drobných prácach.
OZ uvedené informácie zobralo na vedomie.
Zapísala: Ľudmila Mojíková

Ukončenie 19,15 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav
Peter Gašpie

