U z n e s e n i e č. 4 /2015
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava, konaného dňa 10. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo obce Zubrohlava

1/ B E R I E N A V E D O M I E
1.

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva
Pavol Bugeľ, starosta obce

2.

Správu audítora za rok 2014
Pavol Bugeľ, starosta obce

3.

Rozpočtové opatrenie č.1 k 28.2.015 navýšenie bežných príjmov granty a transféry v sume
25.000 EUR, bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ o sumu 24.860 EUR.
Rozpočtové opatrenie č.2 bežné príjmy o sumu 619 EUR, granty a transféry o sumu 2 944
EUR, bežné výdavky o sumu 3 563EUR, výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
o sumu 7 EUR,
Pavol Bugeľ, starosta obce

2/ S C H V A Ľ U J E
1.

Príspevok vo výške 400 EUR pre Kynologický klub Zubrohlava na nákup kosačky
Pavol Bugeľ, starosta obce

2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava.
Pavol Bugeľ, starosta obce
3. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na kúpu pozemku v šírke 3m na výstavbu miestnej
komunikácie od vlastníkov Mariána Bránického a manž. Ľubice bytom Námestovo,
Veterná v BSM v 1/1 úč. prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044 v celosti.
Pavol Bugeľ, starosta obce

4. Žiadosť ZŠ s MŠ, Školská 238, 029 43 Zubrohlava o navýšenie bežných výdavkov na
originálne kompetencie v sume 16 111 EUR
Pavol Bugeľ, starosta obce
5. Žiadosť ZŠ s MŠ, Školská 238, 029 43 Zubrohlava o na zriadenie špeciálnej triedy
v školskom roku 2014/2015
Pavol Bugeľ, starosta obce

6. Realizáciu projektu výstavby „Rozšírenia kapacity Materskej školy v Zubrohlave“
Pavol Bugeľ, starosta obce
7. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%,
čo prestavuje sumu 52.288,09 EUR
Pavol Bugeľ, starosta obce

8. Čerpanie rezervného fondu :

20 000 EUR na prístavbu Materskej školy
20 000 EUR na Požiarnu ochranu
12 000 EUR na oplotenie pozemkov
Pavol Bugeľ, starosta obce

9. Záverečný účet obce Zubrohlava za rok 2014 bez výhrad
Pavol Bugeľ, starosta obce
10. Doplnenie Rámcovej Náplne činností komisií obecného zastupiteľstva
Pavol Bugeľ, starosta obce
3 . V OLÍ
Hlavného kontrolóra obce Zubrohlava Mgr. Ľudmilu Mokošákovú
Pavol Bugeľ, starosta obce

Zápisnica z 3. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 10. júna 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní: Pavol Bugeľ, starosta obce
Poslanci : Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica
Gereková, Eduard Herdel, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš Bc.Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
Verejnosť: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3. Voľba Hlavného kontrolóra obce
4. Návrh Záverečného účtu obce Zubrohlava za rok 2014
5. Návrh na čerpanie rezervného fondu
6. Úprava rozpočtu za I.Q.2015
7. Schválenie Rozšírenia kapacity MŠ v obci Zubrohlava
8. Schválenie výstavby Požiarnej zbrojnice a Zberného dvora
9. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov a prítomnú verejnosť.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Poslanci Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková a Eduard Herdel sa ospravedlnili,
že sa nezúčastnia začiatku rokovania z dôvodu kultúrneho vystúpenia v súbore Plátenník
v Dolnom Kubíne, ktorého sú členmi.
Určenie zapisovateľa,
Zapisovateľ : Mgr.Jozefa Šurinová
Starosta predniesol návrh programu rokovania, aby boli body programu v inom poradí ako boli
predložené. Zasadania sa zúčastnili občania, ktorí chcú predstúpiť so svojimi žiadosťami.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie. Rôzne - Kynologický klub Zubrohlava, Spoločenstvo vlastníkov bytov
Zubrohlava, Školská 237 , Marián Branický a manželka Námestovo, Karol Plutinský
Námestovo, Pindiaková Anna, Zubrohlava, Základná škola s materskou školou Zubrohlava,
3. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva
4. Schválenie Rozšírenia kapacity Materskej školy v Zubrohlave
5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014
6. Úprava rozpočtu na I.Q
7.Návrh na čerpanie rezervného fondu
8.Schválenie výstavby Požiarnej zbrojnice
9.Voľba Hlavného kontrolóra obce

K bodu 2. Rôzne.
2.1 Kynologický klub Zubrohlava – člen Miroslav Lešňovský predstúpil so žiadosťou klubu
o schválenie príspevku na nákup kosačky. Prítomní poslanci navrhli sumu 400€.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 2/1

Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov.
Za: 6 Silvia Čajková, Ing. Elena Gereková, Ľuboš Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin
Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta poďakoval prítomným členom klubu za účasť.
2.2 Spoločenstvo vlastníkov bytov Zubrohlava, Školská 237- Spoločenstvo vlastníkov
v zložení Darina Káziková,Tibor Adamča, Lenka Štureková, Hedviga Adamčová,
Na Obec bola doručená žiadosť o zastavenie stavby na zastavenie prác na stavbe parkoviska pri
obytnom dome so sídlom Školská 237, ktorú mala započať Základná škola s materskou školou
v Zubrohlave a žiadosť na odkúpenie pozemku pri bytovke.
V tomto bode vystúpila riaditeľka školy p. Renáta Pavčová, ktorá vystúpila s pripomienkou, že
v ranných hodinách pred školou je množstvo áut, ktoré do školy a materskej školy dopravujú
deti.
Káziková – ani mesto nemá parkovisko, autá neparkovať pod oknami. Poukázala na to, že
Blahút má prihradenú trávu a pri bytovke má byť prakovisko. Na túto pripomienku reagoval
starosta – pán Blahút súhlasí, ak sa položí dlažba vedľa cesty, môže tam byť odstavná plocha
na parkovanie áut prichádzajúcich do školy.
Lenka Mokošáková- reagovala na prebiehajúcu diskusiu: nikto nám nepovedal nič, že sa ide
robiť parkovisko.
Suchodolská Janetta- je tam zlá situácia, ráno je tam veľa áut
Adamča- poobede tam autá nie sú, keď bola vedomstná súťaž LEONARDO bolo to zaplnené.
Parkovať sa môeu aj za telocvičňou na ulici Klinec II. Počkajte rok a zídeme sa a uvidíme, aký
bude stav.
Šturek Dominik - parkovisko nie je dlhodobé státie, sú rôzne alternatívy, ktoré sa môžu prijať
Adamčová – Jozef Gerek, Dano Čiernik by využívali parkovisko ako odstavné plochy, už teraz
tak konajú.
Káziková – Spoločenstvo má záujem o odkúpenie pozemku vo výmere 200m2
Starosta sa zapojil do diskusie upozornil, že je potrebné urobiť situačný nákres, či bude
pozemok na odpredaj alebo nie.
Šturek Dominik – túto tému rozdebatujeme s pánom Adamčom „to bude úloha na budúce
zasadanie obecného zastupiteľstva“ pán Adamča, riaditeľka ZŠsMŠ Renáta Pavčová
a Dominik Šturek - riešiť nájom alebo odkúpenie priľahlého pozemku.

Debata sa posunie dopredu, obec môže odpredať pozemok. Od roku 2004 sme kosili trávu okolo
bytovky mali sme 2 kosačky a kosenie zvládneme aj sami povedala pani Káziková.
Do miestnosti sa dostavili poslanci Mgr.Daniela Čierniková, PhDr.Zlatica Gereková a Eduard
Herdel. Prítomných 9 poslancov.
2.3. Bránický Marián a manž. Ľubica – dostavil sa za účelom vydania súhlasu k výstavbe
rodinného domu v lokalite Výhon nad Petrom Bakaľom. Pozemok sa nachádza mimo
územného plánu obce teraz sa pripravuje rozšírenie zemného plánu. Náš návrh poznáte.
Starosta informoval, že do rozširovačky územného plánu obce sa dáva návrh na prepojenie
Výhonu s Kuňakami.
Bránický – súhlasili sme s cestou cez náš pozemok a pustili by sme 3m . Prístupová cesta Výhon
je v správe Slovenského pozemkového fondu a požiadali sme o vydanie súhlasu ako prístupovej
komunikácie, čakáme na ich vyjadrenie.
Frančáková Mária-vlastníčka pozemku nad Bránickými – nesúhlasí s cestou nepodpíše je tam
vybudovaná cesta okolo starého domu rodiny Bugeľovcov.
Martin Šturek – boli sme pozerať cestu ak by išla ponad pozemok Frančákovej a smerom dole
Výhonom je to tam strmé.
Herdel – Je nutné prepojenie Výhonu a Kuňakov bude tam okolo 50 -60 domov. Neviem si to
predstaviť ak to nebude prepojené. Miestna komunikácia okolo Lubasa je v zime nezjazdná.
Chceme tu žiť je potrebné nájsť riešenie na prepojenie MK.
Mokošáková Ľudmila – Aj ja tam mám stavebný pozemok, tiež potrebujem prístup
Gereková Zlatica - obec by to legálne odkúpila
Bránický – mám rôzne alternatívy
Frančáková Mária – Pán Branický nedržíte slovo, keď ste boli u nás hovorili ste ináč.
Bránický – viem podpísať Zmluvu o budúcej zmluve na 3m.
Poslanci o prijatí Zmluve o budúcej zmluve s Bránickými hlasovali všetci prítomní.
Za: 9 Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková,
Eduard Herdel, Tibor Rentka, Ľuboš Sroka, Bc.Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Gereková Zlatica – Dať a predať nedonútiš podpísať je to vlastníctvo, ako zasadala stavebná
komisia sa dohodla na 3m
2.4. Karol Plutinský, Námestovo - na zasadanie sa dostavil s otcom za účelom súhlasu
k výstavbe rodinného domu v lokalite Skladaná. Nevidím problém v tom, aby sa tam nepostavil
dom. 20 m od pozemku je elektrická prípojka, prístupovú cestu si v zime odhrniem sám alebo
dám niekomu 20€, aby vyhrnul sneh.
Starosta obce a stavebná komisia možnosť výstavby prekonzultujú s kompetentnými
inštitúciami.
Herdel – keď si vybuduje sám inžinierske siete, čo potom s tým
Gereková Zlatica – som za rozšírenie územného plánu v tejto lokalite, je to potrebné
prehodnotiť
Starosta – neverím, že v priebehu 15 rokov bude rozšírenie územného plánu

2.5 Pindiaková Anna, Zubrohlava, Zlatnicová - na zasadanie sa dostavila so sťažnosťou na
poškodenú miestnu komunikáciu Zlatnicovú pri ich rodinnom dome, bojí sa, že im niekto
nabúra do rodinného domu a do strechy, prítomným predložila fotografie od roku 1989 do
súčasnosti, aby zhodnotili stav komunikácie a zásobovanie obchodu pána Šimurdu. Cesta sa
rozširovala pod nimi, Nemáme tu pokoj neviem, či sa máme s rodinou odsťahovať z obce.
Kľud nastáva až po zatvorení predajne. Autá parkujú vonka nie v areály. Vadia hlavne veľké
autá, ktoré zásobujú prevádzku, kedysi stáli na Hlavnej ceste teraz stoja na miestnej
komunikácií.
Starosta - ste postavení na hranici pozemku pri miestnej komunikácií.
Pindiaková – nie je na každého rovnaký meter, parkovisko majú mať vo dvore, svoje autá
parkujú na ceste, kde by mohli parkovať zákazníci.
Dominik Šturek – neriešime tu kvalitu cesty, riešenie je zabudovať ochranný stĺp pri rohu
rodinného domu, ktorý by zabránil poškodeniu rodinného domu
Starosta – je potrebné sa porozprávať s pánom Šimurdom. Ppredkladám návrh upozorniť
Šimurdu s parkovaním a vykládkou tovaru na Hlavnej ceste. Stĺpy dohoda Obec – Pindiak –
Šimurda.
Obec zabezpečí postavenie ochranného stĺpa a požiada p. Šimurdu, aby parkovanie pri obchode
prispôsobil tak, aby neohrozovalo majetok iných občanov
Pindiaková – nechcem dopadnúť ako Borovka, Vrobeľ. Vyplaťte nás a odsťahujeme sa. Viac
Vám pomôže pán Šimurda ako ja.
2.6. Komunikácie v miestne časti Klinec ulica Kotelnicova II. a spojnica ulíc.
Peter Kolenčík – vystúpil s pripomienkou, či je možnosť skvalitnenia prístupových ciest. Bolo
by výhodnejšie keby obec vybudovala kratší úsek a kvalitnejšie, osloviť toho kto vie miestne
komunikácie (MK) robiť.
Starosta – dnes je v programe výber dodávateľa, na tento rok sú v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky na opravu miestnych komunikácií (MK).
Lenka Pisarčíková – bude to opravené? Povedali ste, že miestne komunikácie (MK) nie sú
v majetku obce. Obyvatelia časti kde bývame by boli za to, aby pri MK bol otvorený rigol, aby
voda pri dažďoch stekala rigolom nie na MK.
2.7. Pavčová Renáta, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Zubrohlavaobecnému zastupiteľstvu predložila žiadosť o navýšenie bežných príjmov o sumu 16.000 eur
z dôvodu, že sa buduje školský areál Ministerstvo školstva schválilo dotáciu vo výške 4. tis.
Euro a vznikli nové výdavky. Do obce som priniesla 300 tis. Euro. Opravil sa tunel pri škole
a na ihrisko. Poprosila som pána Miroslava Troppa, aby na ihrisko nám urobil základ. Uráža
ma, že z tohto dôvodu sa po obci vedú zlé reči. Zamestnali sme na škole pána Vladimíra
Regulika a Ivana Banasa, aby sme mohli vykonať rekonštrukčné práce v areály školy. Je
potrebné vybudovať odstavný pruh na parkovanie áut. Na ihrisko sa vybavili finančné
prostriedky vo výške 34. tis. euro.
K problematike výkopových prác vystúpil Miroslav Tropp, ktoré realizoval. Oslovila ma pani
riaditeľka a pán starosta urobil som kalkuláciu nákladov, náklady na frakcie, stroje, práce,
flexibyl, podsypové práce, terénne úpravy, hrabličkovanie všetky tieto dodávky vo vlastnej
réžii za čo najmenšie finančné prostriedky. Sám som vykonával práce. Zubrohlave som chcel
pomôcť veď stále sa cítim byť Zubrohlavčan.

Čierniková Daniela- pani riaditeľka zaujímalo by ma, ktorí 3 poslanci sa boli sťažovať v škole,
že akým právom to robia poslanci? Neviem, či klepy nevychádzajú zo školy?
Dominik Šturek – pani riaditeľka reakcia ma urazila, že sa pýtam na veci, ktoré sa realizujú
v škole. Mám záujem o prácu tak sa pýtam, mám na to právo.
Gereková Zlatica – sme vďační pani riaditeľke, že Zubrohlava rastie
Riaditeľka – v materskej škole je 100 detí, obci šetríme 6 platov. Rastú náklady je nutné zriadiť
2 spálne. Teraz to riešime rôznymi projektami, ktorými získavame financie na vykrytie
výdavkov.
Janetta Suchodolská - rastú náklady v materskej škole a je nutné zriadiť 2 spálne.
Riaditeľka - rozšírením kapacity materskej školy, kde sme získali spolu s obcou 100. tis. euro
z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR na prístavbu Materskej školy o 2 triedy, ktoré sa
budú realizovať nad jedálňou. Po zrealizovaní stavby vzniknú priestory, v ktorých sa môžu
schádzať organizácie obce . Triedy sa nebudú ihneď zariadzovať zariadením.
Riaditeľka predniesla žiadosť o navýšenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou
v položke bežné výdavky o sumu 16.111 eur
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 2/4

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 8 Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková, Eduard Herdel, Ľuboš
Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Mgr. Daniela Čierniková
Riaditeľka predniesla žiadosť na zriadenie Špeciálnej triedy v novom školskom roku 2015/2016
z dôvodu zvýšenie počtu integrovaných žiakov. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 2/5

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 9 Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel, Ľuboš Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Pani riaditeľka sa verejne ospravedlnila pani Eve Kurjakovej, kde v škole došlo k
nedorozumeniu ohľadom predstavenia súboru, ktorý vystupoval a predstavili ho ako Plátenník.
V budúcnosti sa takéto nedorozumenie už nestane.

Eva Kurjaková – Za obsah emailu, ktorý som pani riaditeľke poslala si stojím.
Súbor Plátenník sa snaží o úroveň pri svojich vystúpeniach
Starosta poďakoval pani riaditeľke a všetkých prítomných pozval na deň 30.06.2015 na
otvorenie rekonštruovaného ihriska pri škole.
Interpelácia poslankyne Čiernikovej – ako sa ide riešiť oddychová zóna pri klzisku, je to
potrebné vykosiť a zasiať trávu. Táto časť by sa mala udržiavať pre verejnosť.
Herdel- udržať to miesto v poriadku, sú tam aj iní ľudia
Starosta predložil poslancom na schválenie projekt Rozšírenia kapacity Materskej školy pri
Základnej škole v Zubrohlave. Obci bola schválený finančný príspevok na projekt vo výške
100.000 euro.
Podmienkou pridelenia dotácie je 5% spolufinancovanie obce. Realizácia stavby bude mať
vyššie stavebné náklady ako je pridelená dotácia preto je nutné spoločne si sadnúť s finančnou
komisiou a rozpracovať podmienky na prípravu verejnej súťaže kde by sme vyrátali predbežnú
výšku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu stavby.
K tomuto projektu bola už súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie
kapacity MŠ, kde je suma 119.800euro.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 2/6

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 9 Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel, Ľuboš Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2.7 Mgr. Art. Peter Cigaňák art Shop Lienka - predložil ponuku na dodanie ozvučenia
kultúrneho domu v Zubrohlave kde pri vypracovaní ponuky použil dodanie techniky v strednej
rade. Poslanci rozhodli, že kultúrna komisia stanoví sumu na nákup ozvučovacej techniky
a bude realizovaná verejná súťaž.
Starosta vyzval pani Evu Kurjakovú, ktorá bola na zastupiteľstvo pozvaná, aby podala
informáciu ohľadom Kroniky Obce Zubrohlava.
Eva Kurjaková – podľa zákona je potrebné, aby obec mala pri písaní Kroniky obce Štatút
Kroniky obce ako Všeobecne záväzné nariadenie obce. Mám vypracovaný štatút, ktorý som
mala aj na odsúhlasenie o osobou, ktorá je na to kompetentná.
Myslím si, že všetci poslanci by sa mali oboznámiť so štatútom. Obec má obecnú kroniku iba
tú, ktorá bola schválená za bývalého predsedu miestneho národného výboru v Zubrohlave pána
Jána Iskerku. Všetky ostatné zápisy, ktoré sú schválené obecným zastupiteľstvom a každá
strana opečiatkovaná pečaťou obce až vtedy je to oficiálny dokument kniha. Ja sa obci
nenúkam s obecnou kronikou, materiál, ktorý som zozbierala vo svojom voľnom čase je moje
duševné vlastníctvo. Je to namáhavá a zdĺhavá práca pri zbieraní materiálov.
Patria tu :

- zbierky fotografií z rodinných archívov, ktoré mi zapožičali alebo darovali. Na ukážku mám
pre Vás , v ktorých12 fasciklov
- zbierky výstrižkov – na vlastné náklady zakúpenie denníkov, novín, časopisov
V Štatúte, je určenie pravidiel. Škola má mať vlastnú kronika a j telovýchovná jednota.
V kronike obce sa iba okrajovo spomína škola a šport.
Nechávam fascikle na posúdenie.
Dohodlo sa - Kultúrna komisia do budúceho zasadania obecného zastupiteľstva pripraví návrh
VZN o obecnej kronike.
Zlatica Gereková ako člen kultúrnej komisie pozvala prítomných na deň DEŇ OTCOV, ktorý
sa bude konať dňa 21.6.2015 na ihrisku.
Voľba Hlavného kontrolóra obce
Dňa 05.05.2015 prebehlo otváranie obálok výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti členov Komisie na ochranu verejného
poriadku a zamestnancov obce. Výberového konania sa zúčastnila iba jedna uchádzačka, ktorá
podala prihlášku: Mgr. Ľudmila Mokošáková, ktorej predložené doklady spĺňali podmienky
stanovené na výberové konanie hlavného kontrolóra .
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 3

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 9 Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel, Ľuboš Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014
Prítomní poslanci boli oboznámení s návrhom záverečného účtu obce Zubrohlava za rok 2014,
ktorý tvorí súčasť zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 1/2,3

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 7 Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková, Ľuboš Sroka,
Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 Mgr. Daniela Čierniková, Eduard Herdel

Úpravy rozpočtu obce za I. Q.2015
Účtovníčka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu podľa jednotlivých položiek
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015- 1/2,3

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov.
Za: 9 Silvia Čajková, PhDr. Mgr. Daniela Čierniková, Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel , Ľuboš Sroka, Bc. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
V ďalšom bode rokovania vystúpili zástupcovia požiarnikov obce Marek Iskerka, ktorý
predniesol návrh, aby obec zakúpila materiál a hasiči by svojpomocne vybudovali požiarnu
zbrojnicu, len je potrebné nájsť vhodné miesto nakoľko bolo obci pridelené nové požiarne
vozidlo, pre ktoré nie je vhodné miesto na parkovanie. Teraz auto je parkované na súkromnom
pozemku u Iskerkovcov.
Eduard Herdel- je treba pozrieť a akom staveje garáž, ktorá je na pozemku, ktorý kúpila obec
od Kormanovcov.
Starosta dal návrh, aby sa ešte počkalo s realizáciou prípravy výstavby požiarnej zbrojnice.
V tomto roku majú byť vypísané nové výzvy, tak obec by sa mohla zapojiť.
Starosta predniesol žiadosť Slovenskej pošty, aby obec urobila opatrenia na odstránenie
zvlhnutých múrov v priestoroch pošty, ktoré obec prenajíma. Poslanci sa dohodli, že stavebná
komisia posúdi stav tohto nedostatku a na zasadaní budúceho obecného zastupiteľstva predloží
svoje návrhy.
Dominik Šturek:
- predložil návrh, ktorý vypracoval na zberný dvor a oplotenie pozemku, ktorý má obec
prenajatý na 50 rokov od Urbariátu obce Zubrohlava. Predložil viacero variánt najvýhodnejšia
by boli betónové dielce a 2 brány. K pozemku je potrebné vybudovať prípojku vody,
kanalizácie a el. siete (NN).
- čo sa riešilo s asfaltom na miestnych komunikáciách
- ako je to s dokumentáciu oplotenia cintorína? Puká múr je potrebné riešiť dôsledky
Čierniková Daniela- je potrebné riešiť rekonštrukciu chodníka okolo Sv. Jána, aká by bola
predpokladaná suma?
V závere vystúpila hlavná kontrolórka obce Ľudmila Mokošáková, ktorá prítomných
informovala, že je členkou vidieckeho parlamentu na Slovensku. Každoročne sú oceňovaní
zástupcovia rôznych združení, občianskych združení, neziskových organizácií. Tohoto roku
bude gestorom Zubrohlava a požiadala obecné zastupiteľstvo, či by sa obec podieľala pri
uskutočnení a to stravovacím zariadením, finančné prostriedky na úhradu stravy majú vlastné
a miestnosťou na výstavu prác. Starosta obce a prítomní poslanci súhlasili, že obec sa bude
podieľať na spolupráci poskytne kultúrny dom a školskí jedáleň poskytne stravu.

V závere starosta zodpovedal na jednotlivé pripomienky a poďakoval poslancom OZ za účasť
a zasadnutie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

