Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 28. 5. 2020
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Peter Bálint

Kontrolór obce:

Ing. Ján Popaďák

Neprítomný: Bc. Jozef Vaňo
Ostatní prítomní: Ing. Slavomír Kelemen

PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.
Ad 12.
Ad 13.
Ad 14.
Ad 15.
Ad 16.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schálenie výsledkov inventarizácie majetku obce Parchovany za rok 2019
Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2019
Schválenie voľby hlavného kontrolóra obce
Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Prestupné bývanie v obci
Parchovany
Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Zlepšenie prístupu k pitnej
vode v prostredí MRK
Schválenie zapojenia sa do výzvy na úpravu parkovísk
Schválenie realizácie vodovodu na ulici Krížnej
Schválenie nákupu auta
Prejednanie rozšírenia priestorov materskej školy v budove ZŠ Parchovany
Schválenie odpredaja pozemku podľa predloženého geometrického plánu
Informácia o zbernom dvore v obci Parchovany
Informácia o zapojení sa do výzvy na projekt: Rekonštrukcia a oprava ZŠ
Parchovany - zateplenie telocvične
Schválenie VZN o udržiavaní čistoty na území obce Parchovany a ochrane
verejnej zelene
Schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Parchovany

Ad 17.
Ad 18.

Rôzne
Záver

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Ján Bača a Stanislav Tutko, za zapisovateľa bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce navrhol dolnenie bodu č. 17 do rokovacieho programu.
Bod č. 17. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti
regionálneho rozvoja - Zvyšovanie hygienických štandardov
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.
Ad 12.
Ad 13.
Ad 14.
Ad 15.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schálenie výsledkov inventarizácie majetku obce Parchovany za rok 2019
Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2019
Schválenie voľby hlavného kontrolóra obce
Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Prestupné bývanie v obci
Parchovany
Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Zlepšenie prístupu k pitnej
vode v prostredí MRK
Schválenie zapojenia sa do výzvy na úpravu parkovísk
Schválenie realizácie vodovodu na ulici Krížnej
Schválenie nákupu auta
Prejednanie rozšírenia priestorov materskej školy v budove ZŠ Parchovany
Schválenie odpredaja pozemku podľa predloženého geometrického plánu
Informácia o zbernom dvore v obci Parchovany
Informácia o zapojení sa do výzvy na projekt: Rekonštrukcia a oprava ZŠ
Parchovany – zateplenie telocvične
Schválenie VZN o udržiavaní čistoty na území obce Parchovany a ochrane
verejnej zelene

Ad 18.
Ad 19.

Schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Parchovany
Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti regionálneho
rozvoja - Zvyšovanie hygienických štandardov
Rôzne
Záver

Ad 2.

Kontrola uznesení

Ad 16.
Ad 17.

Uznesenie č. 41 - K bodu: Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach
 uznesenie sa plní
Uznesenie č. 42 - K bodu: Schválenie VZN č. 6/2020 o poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
 uznesenie sa plní
Uznesenie č. 43 - K bodu: Schválenie zriaďovacej listiny MŠ
 listina je schválená
Uznesenie č. 44 - K bodu: Schválenie výšky nájmu za hrobové miesta
 výška nájmu je schválená
Uznesenie č. 45 - K bodu: Schválenie plánu rozvoja a obnovy pre verejné vodovody
a kanalizácie na obdobie 2014 - 2024
 plán rozvoja predbežne beží
Uznesenie č. 46 - K bodu: Schválenie blankozmenky ku financovaniu zberného dvora
 blankozmenka je podpísaná a uznesenie sa plní
Uznesenie č. 47 - K bodu: Prejednanie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD a.s. Košice
k stavbe: “Parchovany, ul. Staničná – rekonštrukcia NN, presun TS5 a VN”
 rekonštrukcia je schválená
Uznesenie č. 48 - K bodu: Prejednanie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD a.s. Košice
k stavbe: “Parchovany, ul. Staničná – rekonštrukcia NN, presun TS5 a VN”
 zmluva je pripravená, postupne sa budú robiť ďalšie transformátory
Uznesenie č. 49 - K bodu: Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018
a výrok audítora
 konsolidovaná výročná správa je schválená
Uznesenie č. 50 - K bodu: Schválenie rozpočtu na rok 2020
 rozpocet na rok 2020 je schválený
Uznesenie č. 51 - K bodu: Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2019
 rozpočtové opatrenie je zrealizované
Uznesenie č. 52 - K bodu: Schválenie zmeny rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 13
 rozpočtové opatrenie je zrealizované
Uznesenie č. 53 - K bodu: Schválenie zmeny rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 14
 rozpočtové opatrenie je zrealizované
Uznesenie č. 54 - K bodu: Schválenie zmeny rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 15

 rozpočtové opatrenie je zrealizované
Uznesenie č. 55 - K bodu: Schválenie zmeny rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 16
 rozpočtové opatrenie je zrealizované
Uznesenie č. 56 - K bodu: Žiadosť OKST Duby
 žiadosť sa plní
Uznesenie č. 57 - K bodu: Žiadosť ZO-ZBTČ Parchovany
 žiadosť sa plní
Uznesenie č. 58 - K bodu: Žiadosť Jednota dôchodcov Parchovany
 žiadosť sa plní
Uznesenie č. 59 - K bodu: Žiadosť súkromnej ZUŠ Parchovany
 žiadosť sa plní
Uznesenie č. 60 - K bodu: Žiadosť CVČ
 žiadosť sa plní
Uznesenie č. 61 - K bodu: Žiadosť Jaroslava Koscelanského, Mlynská 296/13, 076 62
Parchovany
Nakoľko sa bude schvaľovať nové uznesenie pre pána Koscelanského, starosta obce
navrhuje zrušiť uzn. č. 61 z 12. 12. 2019
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním zrušili uznesenie č. 61 z 12. 12. 2020

Ad 3.

Schálenie výsledkov inventarizácie majetku obce Parchovany
za rok 2019

Každý rok sa robí inventarizácia majetku. Starosta prečítal schválene komisie pre
inventarizáciu za rok 2019. Taktiež prečítal stav hmotného a nehmotného majetku za rok
2019 a stav na bežných účtoch. Potom oboznámil poslancov so zoznamom vyradeného
majetku. Po oboznámení sa dal starosta hlasovať za schválenie inventarizácie za rok 2019.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním schválili inventarizáciu obce Parchovany a prijali uznesenie č. 62

Ad 4.

Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2019

Poslanci obce boli oboznámení zo záverečným účtom obce Parchovany za rok 2019. Pán
poslanec Antolík sa informoval u kontrolóra obce na schodok rozpočtu. Schodok bude
vysporiadaný v rozpočte roku 2020. Pán poslanec Bača sa infromoval na položku
rozpočtovanú na verejné osvetlenie. Starosta informoval pána poslanca, že v položke je
zahrnutá aj splátka za verejné osvetlenie, ktorú platíme už len tento rok. Po diskusii dal
starosta hlasovať o schválení záverečného účtu obce Parchovany.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 63 a schválili záverečný účet obce Parchovany za rok 2019.

Ad 5.

Schválenie voľby hlavného kontrolóra obce

Starosta informoval poslancov, že tento rok končí funkčné obdobie kontrolóra obce. Je
potrebné schváliť volebnú komisiu a uznesenie k voľbe hlavného kontrolóra obce
Parchovany. Do 5. 7. 2020 by sa mali podať žiadosti na kontrolóra obce a 15. 7. 2020 sa
uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce Parchovany. Potom starosta obce prečítal
poslancom návrh na uznesenie pre voľbu hlavného kontrolóra. Poslanci navrhli trojčlennú
komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce a to v zložení: Mgr. Ján Bača, Michaela
Bálintová, Jana Koptašíková.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie voľby hlavného kontrolóra:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce dal hlasovať za trojčlennú komisiu
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Hlasovanie za člena komisie: Jana Koptašíková
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Hlasovanie za člena komisie: Michaela Bálintová
Hlasovanie:

za:

7

proti:
zdržal sa:
Hlasovanie za člena komisie: Mgr. Ján Bača
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

0
1, Michaela Bálintová

7
0
1, Mgr. Ján Bača

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 64 pre voľbu hlavného kontrolóra obce
Parchovany.

Ad 6.

Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Prestupné
bývanie v obci Parchovany

Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť zapojiť sa do výzvy prestupného
bývania na ulici Poľnej. Návrh je na tri bytové jednotky cca 25-30 m od plánovaného areálu
škôlky. Spoluúčasť financovania projektu pre obec je 5%. Plánovaný rozpočet pre všetky
bytové jednotky je cca 1,5 – 1,8 mil. eur. Výzvy je potrebné predložiť do konca júna. Starosta
otvoril k tejto téme diskusiu. Po diskusii dal starosta hlasovať za systém bývania s prvkami
prestpného bývania pre obec Parhocvany
Hlasovanie:

za:

proti:
zdržal sa:

6, Peter Bálint
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
1, Mgr. Ján Bača
1, Jaroslav Antolík

Poslanci hlasovaním schválili uznesenie č. 65 a schválili systém prestupného bývania
v obci Parchovany. Potom dal starosta obce hlasovať za súhlas s predložením žiadosti o NFP
na projet: Prestupné byvanie v obci Parchovany.
Hlasovanie:

za:

proti:
zdržal sa:

6, Peter Bálint
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
1, Mgr. Ján Bača
1, Jaroslav Antolík

Bolo prijaté uznesenie č. 66, poslanci hlasovaním vyjadrili súhlas s predložením žiadosti
o NFP na projekt:„Prestupné bývanie v obci Parchovany”.

Ad 7.

Schválenie zapojenia sa do výzvy s projektom: Zlepšenie
prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Taktiež je možné zapojiť sa do výzvy na zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí
MRK. Obec musí zabezpečiť prístup pitnej vody pre občanov. Maximálna výška dotácie je
cca stotisíc eur. Spoluúčasť obce je taktiež 5%. Jedná sa o tri výdajné stojany na vodu, ktoré
budú realizované na čipovú kartu. Starosta obce následne prečítal návrh na uznesenie k výzve
a otvoril diskusiu k tejto téme.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili uznesenie č. 67 na zapojenie sa do výzvy pre zlepšenie prístupu k pitnej
vode v prostredí MRK.

Ad 8.

Schválenie zapojenia sa do výzvy na úpravu parkovísk

Starosta prečítal dalšiu výzvu s názvom, Realizácia vodozádržných opatrení v obci
Parchovany. Za obecným úradom a kultúrnym domom sa plánuje zrealizovať parkovisko pre
autá do 3,5t. Malo by sa spraviť vodozadržné parkovisko, aby daždové vody z obecného
úradu, kultúrneho domu a domu služieb stekali do zádržných priestorov pod parkoviskom.
Pokiaľ to bude možné, realizovalo by sa aj vodozádržné parkovisko pri komunitnom centre,
aby sa upravilo okolie aj pri komunitnom centre. Plánovaná spoluúčasť tohto projektu je 10%.
Starosta otvoril na túto tému diskusiu. Poslaci súhlasili a privítali skrášlenie okolia v obci
Parhovany. Starosta dal hlasovať za zapojenie sa do výzvy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 68 a schválili zapojenie sa do výzvy na realizáciu
vodozádržných parkovísk pri kultúrom dome a komunitnom centre.

Ad 9.

Schválenie realizácie vodovodu na ulici Krížnej

Starosta obce chcel dať zrealizovať vodovod na ulici Krížnej cez vodárne. Bohužial,
vodárne to majú v pláne až v roku 2023. Môžeme však vodovod realizovať svojpomocne.
Rozpočet na realizáciu vodovodu nie je zahrnutý v tohtoročnom rozpočte. Ak poslanci
schvália realizáciu vodovodu svojpomocne, bude potrebné upraviť rozpočet na rok 2020.
Maximálna investícia realizácie aj s projektom by nemala prekročiť 10 000 €. Starosta otvoril
diskusiu k vodovodu a potom dal hlasovať
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 69 a schválili realiáciu vodovodu na ulici Krížnej.

Ad 10.

Schválnie nákupu auta

Naša obec potrebuje dve autá, nakoľko auto je pracovný nástroj a obec poskytuje služby,
ako napríklad rozvoz jedál pre zdravotne postihnutých občanov. Poskytuje odvoz
zamestnancov terénnej socálnej práce a komunitného centra. Auto je u nás plne vyťažené.
Údržba Peugeotu je finančne náročná a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť. Auto Peugeot má
už cez 16 rokov. Vyťaženosť áut je u nás vysoká. Pokiaľ poslanci schvália, tak auto sa bude
obstarávať cez elektronické trhovisko. Starosta otvoril na túto tému diskusiu a po diskusii dal
hlasovať za nákup nového auta.
Hlasovanie:

za:

proti:
zdržal sa:

4, Mgr. Marián Hazuga,
Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin,
Stanislav Tutko
1, Mgr. Ján Bača,
3, Jaroslav Antolík,
Peter Bálint,
Michaela Bálintová

Poslanci hlasovaním neschválili nákup auta pre obec.

Ad 11.

Prejednanie rozšírenia priestorov MŠ v budove ZŠ Parchovany

Starosta obce informoval poslancov, že už rokoval s pani riaditeľkou MŠ a riaditeľom ZŠ
ohľadne rozšírenia materskej školy, nakoľko by nám nemohlo na budúci školský rok
do materskej školy nastúpiť 12 detí. Už tento rok nám pár detí nenastúpilo z kapacitných
dôvodov. Do materskej školy by pribudli ďalšie 2 triedy zo základnej školy, ktoré sú
za výdajňou pre MŠ. Predpokladané náklady na rekonštrukciu priestorov a prerobenie
na účely MŠ sú 20 - 25tisíc eur. Výdajňa bude postačovať pre všetky triedy MŠ. K tejto téme
sa otvorila diskusia. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za rozšírenie priestorov MŠ v ZŠ
Parchovany.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Ad 12.

Schválenie odpredaja pozemku podľa predloženého
geometrického plánu

Jaroslav Koscelanský predložil žiadosť už aj s geometrickým plánom, ktorú sme riešili
na minulom zastupiteľstve. Starosta obce odprezentoval poslancom zameranú časť
na geometrickom pláne a dal hlasovať za schválenie odpredaja formou priameho predaja.
Hlasovanie:

Ad 13.

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Informácia o zbernom dvore v obci Parchovany

Starosta obce informoval poslancov, že zberný dvor je skolaudovaný, ukončený.
Spustený môže byť až po vyjadrení hygieny a tá bude pracovať až po skončení COVID-19
opatrení. Aktuálne sú tam uskladnené veľkokapacitné kontajnery a potrebná technika.
Taktiež bude potrebné schváliť prevádzkový poriadok zberného dvora.

Ad 14.

Informácia o zapojení sa do výzvy na projekt: Rekonštrukcia
a oprava ZŠ Parchovany – zateplenie telocvične

Starosta obce informoval poslancov, že aj výzva na rekonštrukciu a zateplenie
telocvične nám prešla. Zostane nám už len prechod medzi telocvičnou a základnou
školou. Výberové konanie už išlo na kontrolu.

Ad 15.

Schválenie VZN o udržiavaní čistoty na území obce Parchovany
a ochrane verejnej zelene

Musíme vypracovať nové VZN podľa pokynovov nového zákona. Poslanci boli
oboznámení s novým znením všeobecne záväzného nariadenia. Staré VZN bude potrebné
zrušiť. Starosta obce dal teda hlasovať za zrušenie VZN č.11 z 9. 2. 2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci zrušili VZN č. 11. Starosta obce dal potom hlasovať za nové VZN č. 11/2
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili uznesenie č. 72 a prijali nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2.

Ad 16.

Schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Parchovany

Starosta obce prečítal návrh uznesenia č. 2. Navrhuje, aby otváracia doba
pre prevádzky na území obce bola totožná s nočným pokojom. Otvorené obchody, bary,
reštaurácie by boli v čase: Pondelok až štvrtok a nedeľa od 5:00 do 22:00 a piatok a
sobota od 6:00 do 23:00.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili uznesenie č. 73 a prijali nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 21.

Ad 17.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti
regionálneho rozvoja - Zvyšovanie hygienických štandardov

Je možnosť na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti regionálneho
rozvoja na zmiernenie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti.
Oživenie a rozvoj formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov
a kvality života. V rámci tejto výzvy by sa vymaľoval interiér školy. Maximálna výška
dotácie na tento projekt je 50 000. Spoluúčasť obce na projekte je minimálne 10%. Po
diskusii k tejto téme dal potom starosta obce hlasovať za zapojenie sa do výzvy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili zapojenie sa do výzvy a prijali uznesenie č. 74.

Ad 18.

Rôzne

18.1. ČOV - informácia
Počas tohto bodu rokovania bol prítomný aj pán Kelemen. Starosta obce prečítal
zápis z minulej návštevy pána Kelemena. Starosta obce vyzval pána Kelemena, aby
znova informoval poslancov o neočakávaných prácach na stavbe ČOV. Pán Kelemen
informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že hlavný problem bol v mieste, kde sa
uložila nádrž. Vyskytli sa tam tekuté piesky, ktoré navýšili cenu stavby. Práce, ktoré boli
vykonané, boli z pohľadu stavbného dozoru nevyhnutné na realizáciu stavby. Práce boli
zapísané aj v preberacom protokole s poznámkou, že ich musí odsúhlasiť zastupiteľstvo.
Starosta obce potom otvorí diskusiu k tejto téme. Pán poslanec Bača sa spýtal, či je
k tomu aj fotodokumentácia a preverenie realizovaných prác. Áno, pán Kelemen ju vie
poskytnúť. Pán posnalec Antolík sa informoval na presný postup realizácie prác. Pán
Kelemen informoval poslancov o realizovanom postupe. Postup bol taktiež zapísaný aj

do stavebného denníka. Pán Antolík navrhuje, aby sa poslanci stretli s pánom
Kelemenom ohľadne kontroly stavebného denníka a realizovaných prác. Stretnutie bolo
navrhnuté
na 4. 6. 2020 o 16:00. Pán starosta sa poďakoval pánovi Kelemenovi. Pokračovanie
k tejto téme bude vo štvrtok 4. 6. 2020 na obecnom úrade.
18.2. Žiadosť pána Baču
Starosta obce prečítal žiadosť pána Michala Baču o odkúpení pozemku.
Predmetná časť pozemku tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou.
Geometrický plán zatiaľ nebol predložený. Jedná sa o ten istý problém, ako u pána
Koscelanského. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemku formou priameho
predaja pre pána Michala Baču po dodaní geometrického plánu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili odpredaj pozemku formou priameho predaja pánovi Michalovi Bačovi
s podmienkou doplnenia Geometrického plánu a potrebných náležitostí. Hlasovaním
prijali uznesenie č. 75.
18.3. Topagro s.r.o. – žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty
Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Topagro s.r.o. na opravu prístupovej
cesty a otvoril na túto tému diskusiu. V diskusii sa poslanci vyjardili, že najprv treba
opraviť cesty v obci a potom sa môžu opravovať vedľajšie cesty. Po diskusii dal starosta
hlasovať o žiadosti spol. Topagro.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

0
8
0

Žiadosť spol. Topagro s.r.o. bola poslancami zamietnutá. Starosta obce však
v rámci možností zariadi opravu výtlkov po zimnej sezóne.
18.4. Žiadosť o príspevok ZSS Nestor o.z.
Starosta obce prečítal žiadosť pani Pálenčíkovej, Mlynská 288, Parchovany,
zastúpenej spol. Zariadenie socialných služieb Nestor, o.z. Stred č. 449, 027 05 Zázrivá
o príspevok na finančnú podporu pre pobyt v tomto zariadení. Starosta obce potom
otvoril na túto tému diskusiu. Poslanci sa v diskusii zhodli na tom, že potrebujú viac
informácií a žiadajú odložiť tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo.

18.5. Reklamácia chodníkov

Kontrolór obce informoval starostu, že časť chodníkov je zarastená trávou. Tráva
vyrastá z asfaltu pri rod. Topoľovskej, chodník pri Michalovi Dobranskom je prepadnutý.
Bude potrebné kontaktovať dodávateľa a riešiť reklamáciu. Starosta bude kontaktovať
pána Siranka, ktorý realizoval pokládku asfaltového chodníka, aby zabezpečil opravu.
18.6. Čierne skládky
Pán poslanec informoval, že cesta k čističke je permanentne zahádzaná odpadom.
Starosta informoval poslancov, že minulý rok boli vyvezené tri tatry odpadu, bohužial to
stále naši spoluobčania, ktorí tam bývajú, zahádžu odpadom. Plánujeme tam umiestniť
aj vysokokapacitný kontajner. Taktiež sa budú pokladať fotopasce kvôli tomu, že nielen
naši spoluobčania tam vyhadzujú odpad, ale aj cudzí občania.

Ad 19.

Záver

Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky
a ukončil obecné zastupiteľstvo.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin

...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Peter Bálint

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

Michaela Bálintová ..............................

