Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 23.01.2017

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká,
konaného dňa 23.01.2017 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: Mgr. Branislav Píši – prišiel neskôr, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Jozef Kliment, p. Peter Marčok
hlavný kontrolór obce: Mgr. Michal Vetrák
Hostia:
Ing. Alexandra Barlová, PhD., Eva Sarvašová, Monika Horváthová, Katarína Starčoková,
Peter Oroš, Janka Macíková, PeaDr. Jozef Chlebovec, Ing. Anton Furimský
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Marcelu Kohútovú a za členov
návrhovej komisie p. Danu Klincovú a Ing. Jozefa Klimenta.
Za zapisovateľku zápisnice určil Moniku Horváthovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 1/2017 zo dňa 23.01.2017
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
l. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Ing. Marcelu Kohútovú a za
členov návrhovej komisie p. Danu Klincovú a Ing. Jozefa Klimenta
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Moniku Horváthovú pracovníčku obecného úradu
a za overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka
Prítomní poslanci (menovite) : p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan
Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Peter Marčok, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová,p. Ivan Kováčik, Ing.
Marcela Kohútová, p. Peter Marčok, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
P. starosta prítomným prečítal program
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 2/2017 zo dňa 23.01.2017
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
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6. Schválenie dodatku zmluvy so spoločnosťou KOOR
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
8. Určenie výšky stočného
9. Určenie nových komisií Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Na zasadnutie OZ prišiel Mgr. Branislav Píši
Pán starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol správu ku kontrole plnenia uznesení.
Mgr. Vetrák uviedol, že v sledovaní zostávajú nasledovné uznesenia. Uznesenie č. 112/2016,
predmetom ktorého bolo Schválenie zámeru prenájmu priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká,
uznesenie č. 119/2016, predmetom ktorého bolo Schválenie zámeru prenájmu majetku obce –
plochy pre garáže a kancelárskeho priestoru na Ul. Sama Chalupku pre Spolok bývalých
urbarialistov pozemkové spoločenstvo Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
uznesenie č. 120/2016 Schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorený
pozemok na parc. č. C-KN 744 na ulici Hronská pre p. Kohútika z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a uznesenie č. 121/2016 Schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce –
novovytvorené pozemky na parc. č. E-KN 785/1 a parc. č. E-KN 573/3 na ulici Tehelná pre p.
Drugdu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tieto zámery nemôžu byť schválené nakoľko
po vyvesení im ešte plynie lehota. Ostatné uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa
13.12.2016 sú splnené.
Starosta poďakoval Mgr. Vetrákovi Michalovi za správu a prešiel k ďalšiemu bodu programu
Bod č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o zostatkoch na účtoch. V Slovenskej sporiteľni je zostatok 216 982,42€,
na účte Prima banky je zostatok 80 814,19€, Rezervný fond 10 000€ a transferový účet 8 219€.
Vyjadril sa k dianiu od posledného zastupiteľstva. Obec pristúpila k naceneniu rekonštrukcie
WC na Obecnom úrade, ponuky by mali byť doručené v najbližších dňoch.
K ZŠ s MŠ – v týchto dňoch sa ukončuje Rekonštrukcia výmeny okien. P. starosta požiadal aj
poslancov o prekontrolovanie a pripomienky k dielu. Čaká sa na výmenu linoleových podláh
v ZŠ s MŠ. Financovanie by malo byť z havarijného fondu Ministerstva školstva.
V najbližšom čase je v pláne výmena nového dopravného zrkadla na ulici Školská. V riešení sú
zmluvy na telefóny pôvodného dodávateľa služby, v ktorých príde k poníženiu platieb.
Pripravujú sa zmluvy na stočné pre jednotlivých odberateľov, ktorých obec má. Návrh je
pripravený, je potrebné ich prejednať s právnikom obce JUDr. Tomášom Rosinom.
Objednávame reprezentačné predmety obce na nutné doplnenie zásob.
V súčasnej dobe sa dopĺňajú ponuky k verejnému osvetleniu.
P. starosta tiež informoval o Prevádzkovej službe Sociálny taxík, ktorá je pre obec veľmi
nevýhodná – predražená, do mesiaca príde nová ponuka.
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Prebiehajú uzávierky minulého roka, či už účtovné, štatistické, odpadové hlásenia, daňové
priznania.
Riešime nebezpečnú skládku na ulici Podskalie. Čaká nás riešenie skládky pri ČOV.
Zmluva o výpožičke so Spolkom bývalých urbarialistov sa bude riešiť po zvesení zámeru, ktorý
visí na vývesnej tabuli.
ZŠ s MŠ vrátila na účet obce finančné prostriedky na originálne kompetencie za rok 2016 vo
výške 7320,-€, nakoľko ich nestihli využiť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 3/2017 zo dňa 23.01.2017
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5 : Správa starostu o činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
l. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce
2. Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter Marčok, Mgr.
Branislav Píši
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto
Bod č. 6 : Schválenie dodatku zmluvy so spoločnosťou KOOR
P. starosta oboznámil poslancov o Zmluve so spoločnosťou KOOR o garantovanej energetickej
službe, ktorá zahŕňala výmenu okien, reguláciu kúrenia, reguláciu energetických služieb,
umývačku riadu a pod. Na základe analýzy, ktorá prebiehala počas realizácie, ale aj po
realizácii tejto služby vznikol dodatok k zmluve, kde by sa náš zmluvný vzťah zefektívnil.
Nielen zo strany koncesionára, ale aj zo strany obce. Ide hlavne o to, aby dodávateľ plynu pre
ZŠ bol zabezpečovaný firmou, kde by mohla nastať zľava z našej zmluvnej ceny plynu o 25%.
Prevod majetku po ukončení služby do majetku obce po 15 rokoch za 1€. Spoločnosť riešila
vzťah s treťou osobou-bankou, kde by prebiehali priame platby pre spoločnosť KOOR a obec
by nebola považovaná za dlžníka, čo je vyhovujúce pri podaniach projektov, kde zisťujú dlhové
zaťaženie obce. Ďalším bodom zmeny dodatku zmluvy je poistenie garantovanej energetickej
služby. Našou podmienkou bolo, aby koncesionár bral do úvahy našu už existujúcu poistnú
zmluvy, kde máme budovu školy poistenú. My ako objednávateľ preberáme zodpovednosť za
úmyselné i neúmyselné poškodenie majetku koncesionára tretími osobami, vandalizmom,
neodbornou manipuláciou, inou náhodnou udalosťou a sme povinný nahradiť náklady spojené
s opravou poškodeného zariadenia, čo naša poistná zmluvy zahrňuje. Podmienkou bolo, aby
koncesionár vzal na vedomie túto poistnú zmluvu. Ďalším bodom boli náklady na pozáručný
servis, s ktorým sme nesúhlasili, nakoľko táto služba mala byť spoplatnená s 30% zľavou.
V dodatku je uvedené, že táto služba bude bezplatná po dobu 15 rokov. Spoločnosť KOOR trvá
na pôvodnom znení čo sa týka oneskorených platieb a neuhradených faktúr. Vyplácanie začína
dňom prevzatia diela s periodicitou trvania raz ročne. Po ukončení splácania bude majetok
prevedený do majetku obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 4/2017 zo dňa 23.1.2017
K bodu č. 6 : Schválenie dodatku zmluvy so spoločnosťou KOOR
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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Schvaľuje dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o garantovanej energetickej službe č. ZMLP-201611-000006 medzi obcou Nemecká a spoločnosťou KOOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter Marčok, Mgr.
Branislav Píši
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto
Bod č.7 – Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Poslanci sa dohodli, že im vyhovuje operatívne plánovanie Obecných zastupiteľstiev.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 5/2017 zo dňa 23.1.2017
K bodu č. 7 : Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Neschvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p.
Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Klincová Dana, Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Bod č. 8: Určenie výšky stočného
P. starosta informoval poslancov o správe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý určil
nové maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorú
stanovil na 4,- € na maximálnu fixnú zložku ceny za rok a 0,8680 € na maximálnu variabilnú
zložku ceny za m3. Upozornil na to, že sa pripravujú zmluvy, ktoré musí preveriť právnik obce.
Oboznámil poslancov s nákladmi spojenými s chodom, údržbou a opravami obecnej ČOV. P.
starosta dal slovo Ing. Barlovej, ktorá vysvetlila náklady spojené s ČOV a príjmy - platby za
stočné, ktoré platia občania, na základe výpočtu, do ktorého nebola zahrnutá mzda pracovníka
ČOV, vyšla cena cca 0,63 € za m3. Po diskusii sa poslanci zhodli na cenách: 0,50€ na fixnú
zložku ceny/rok a 0,65 € na variabilnú zložku ceny/m3. Mgr. Kováčová sa spýtala, čo treba
odpovedať občanom, keď sa spýtajú, čo je zahrnuté v cene stočného. P. starosta odpovedal, že
v tejto cene sú zahrnuté náklady na údržbu a prevádzku kanalizácie a ČOV. Fixná zložka sa
vzťahuje na odberné miesto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 6/2017 zo dňa 23.1.2017
K bodu č. 8 : Určenie výšky stočného
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje úhradu obyvateľov za stočné od 1.1.2017 vo výške:
Fixná zložka ceny 0,50 €/rok
Variabilná zložka ceny 0,65 €/m3
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok, Mgr. Branislav Píši
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter Marčok, Mgr.
Branislav Píši
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto
Bod č. 9: Určenie nových komisií Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
P. starosta predniesol návrh na rozdelenie Komisie kultúry, šport, vzdelávania a sociálnych vecí
na dve komisie, a to Komisiu kultúry a športu, kde bude predsedom p. Dana Klincová
a Komisiu vzdelávania a sociálnych vecí, kde bude predsedom Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
nakoľko Komisia kultúry, šport, vzdelávania a sociálnych vecí bola veľmi vyťažená. Pani
Klincová navrhla do svojej komisie 5 členov a Mgr. Kováčová navrhla 3 členov. Prediskutovali
zaradenie členky Mgr. Jany Šagátovej, ktorá bude zaradená do oboch komisií. Mgr. Kováčová
chcela byť tiež zaradená v oboch komisiách, ale nakoľko Komisia kultúry a športu bude mať
schválených 5 členov, skonštatovala, že aj bez členstva bude ochotne naďalej pomáhať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 7/2017 zo dňa 23.1.2017
K bodu č. 9 : Určenie nových komisií Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
I. Ruší komisiu kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí
II. Schvaľuje
1. Komisiu kultúry a športu v zložení
Predseda: Dana Klincová, Nemecká, Tehelná 4
Členovia: Mgr. Jana Šagátová, Nemecká, Školská 31
Janka Macíková, Nemecká, Tehelná 52
Daniel Kalický, Dubová, J. Kráľa 62
Simona Vančová, Nemecká, A. Sládkoviča 8
Pavel Marčok ml., Nemecká, J. Švermu 12
2. Komisiu vzdelávania a sociálnych vecí
Predseda: Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Nemecká, Školská 21
Členovia: PhDr. Martin Lokša, Nemecká, S. Chalupku 4
Ing. Ján Môcik ml., Nemecká, SNP 18
Mgr. Jana Šagátová, Nemecká, Školská 31
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Peter Marčok, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Bod č. 10: Rôzne
P. starosta vysvetlil problém so snežnou radlicou. Jednu radlicu má p. Belko, momentálne ju
opravuje a bude ju používať pri odhŕňaní snehu. Momentálne nemá nikto vedomosť o tom, kde
sa druhá radlica nachádza. Nakoľko bola ľahká a nespĺňala svoj účel bola nepoužiteľná. Radlica
bola daná do užívania za účelom odhŕňania miestnej komunikácie (ulica Tehelná) okolo roku
2005 p. Ševčíkovi, po nastúpení p. Paulíka v roku 2009 sa táto dala údajne do zberných surovín,
nakoľko bola značne poškodená. Čo sa týka vyradenia položky plynofikácia Fit klubu boli to
plynové výhrevné telesá za starým kinom. Výhrevné telesá už neexistujú. Čo sa týka
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registračky, tak táto je už zastaralá a nefunkčná. Medzi gamatky sú zarátané aj tie, ktoré sa
menili nedávno v Dolnej škole v Zámostí. Ing. Kliment povedal, že je potrebné majetok zaradiť
podľa toho, kde sa skutočne nachádza. P. Kohútová navrhla, aby radlica, ktorú používa p. Belko
bola po zimnom období prevezená na technické služby.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 8/2017 zo dňa 23.1.2017
K bodu č. 10 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje vyradenie majetku v zmysle Návrhu na vyradenie ústrednej inventarizačnej komisie
Drobný dlhodobý hmotný majetok - 028
p.
č. názov
ks inv. č.

suma

1 Vykur.tel.Karma K-6 5 HIMK1139-1144 1 093,91 €
2 Vykur.teleso Beta
6 Obraz Nemecká
Počítač matrika
Čerpadlo
Registračka
Mikrofóny + stojany
Stolička zel.13 čier.otoč.-ekonómka
9
10
11
12

Dolná škola

odstránené pri
rekonštrukcii
odstránené pri
rekonštrukcii

4 HIMK1145-1148 785,90 €
1 DHIM00000115 26,56 €

Dolná škola
Obecný úrad

215,03 €
270,93 €
HIMK503
HIMK000001142 40,73 €
167,16 €
HIMK514

Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad

chýba
pokazený, nedá sa
opraviť
pokazené
nefunkčná
pokazené

Obecný úrad

pokazená, zlomená

1
1
1
2

HIMK495

1 PSV18

74,90 €

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - 022
4 Snežná radlica
1 HIM1501 763,46 €
Obec
7 Rozhlasová ústredňa 1 HIM1254 558,89 €
Obecný úrad
Tlačiareň Canon 8 evid. obyv.
1 HIM1524 327,46 €
Obecný úrad
Stavby - 021
p.
č.
názov
1 Plynof. Fit klubu
5 Rod. dom ul. Part 71

poznámka

stredisko

ks
inv. č.
1 HIM1273
1 HIM1512

suma
6 159,63 €
252,27 €

pokazená, nefunkčná
zastaralá, nefunkčná
pokazená, vysoké náklady
na opravu

stredisko
poznámka
Obec
plyn. prípojka odstránená
Obec
zbúraný (v r.2005)

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter
Marčok, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Peter Marčok, Mgr.
Branislav Píši
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto
P. starosta dal slovo poslancom k bodu rôzne. Prihlásila sa p. Klincová, ktorá uviedla, že
uvažovali s Mgr. Píšim a pánom farárom o potrebe zakúpiť aparatúru do kostola. Tiež uviedla,
že p. farár s p. Turčanom už aparatúru zakúpili, nie však kompletnú, a preto nás žiadajú
o doplnenie. Mgr. Píši sa vyjadril, že je hanbou momentálny spôsob prenášania aparatúry na
rôzne akcie, kde sa stáva, že niečo nefunguje a vytvára to zlý celkový dojem. Navrhol zakúpenie
ešte najmenej dvoch zostáv, ktoré by mali stabilné miesto. Čo sa týka doplnenia už zakúpenej
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aparatúry, bolo navrhnuté, aby p. farár požiadal o dotáciu. P. starosta a poslanci sa dohodli, že
do ďalšieho zastupiteľstva prednesú ponuku. Ďalej p. Klincová spomenula Dni obce. P. starosta
navrhol stretnutie s Komisiou kultúry a športu, na ktorom by chcel prebrať organizovanie
a financovanie akcie Dni obce. Stretnutie si dohodli na pondelok 30.01.2017 o 16,00 hod..
Ing. Kohútová sa prihlásila k bodu rôzne. Spýtala sa na osvetlenie lavice pri Dolnej škole
v Zámostí. P. starosta a poslanci prediskutovali potrebu doplnenie osvetlenia v celej obci a to
i doplnenie vianočného osvetlenia.
Ing. Kohútová sa spýtala na spravovanie Hornej školy v Zámostí. Dohoda s p. Tištianom je už
uzavretá a prevzal aj kľuče. Ing. Kohútová navrhla vyčistenie priestorov aktivačnými
pracovníčkami.
Ďalšia diskusia sa týkala umiestnenia charity, táto téma zostala otvorená.
Ing. Kliment otvoril tému Základná škola poznámkou o upratovaní telocvične, odhŕňaní snehu,
kúrení počas zimných mesiacov. Poslanci si vyžadujú prítomnosť riaditeľky, zástupcu
riaditeľky alebo ňou poverenej osoby na obecných zastupiteľstvách, nakoľko je mnoho
problémov, ktoré je potrebné prediskutovať. P. starosta bude záležitosti týkajúce sa sťažností
na školu a jej zamestnancov riešiť len na základe oficiálnej sťažnosti.
P. starosta dal slovo hosťom. Prihlásil sa PaeDr. Chlebovec, ktorý chcel upozorniť na dopravné
značenie pri železničnej stanici v Nemeckej, ďalej na autá odstavené pri ceste na ulici Sama
Chalupku, a spýtal sa tiež kedy sa počíta s kanalizáciou. P. starosta vysvetlil, že značky sú
osadené podľa platného pasportu dopravného značenia, ktorý by sa mal tento rok prepracovať
a doplniť. Majiteľ áut z ulice Sama Chalupku bol oslovený, no bude vyzývaný opätovne,
prípadne i políciou a zároveň bude oslovený p. Bercík z Lučatína, nakoľko ide o komunikáciu
v správe BBRSC. K téme kanalizácie p. starosta vysvetlil postupy výstavby kanalizácie, ktoré
sa čoskoro začnú realizovať.
Posledný sa k slovu prihlásil Ing. Furimský, ktorý rozprúdil debatu o odpadoch, kompostovaní
a separovaní.
Bod č. 11 - Diskusia
Keďže väčšina problémov a príspevkov bola prejednaná v bode „Rôzne“ do diskusie sa nikto
neprihlásil.
Bod č. 12 - Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapisovateľ :

Monika Horváthová

v. r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

Peter Marčok

v. r.

Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce :

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.

