ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.05.2012

Počet poslancov:
Prítomní:
Starosta obce:
Ospravedlnený:
Hlavný kontrolór:

9
8
Anton Emrich
Jozef Zajic
Mgr. Iveta Balejčíková

Program:
1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján v katastrálnom
území Moravský Svätý Ján a to:
I.
- byt č. 2 bytového domu súpisného čísla 13, nachádzajúceho sa na parcele č. 82/33
podiel 233/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č.126 na parcele
č. 82/33 a pozemku
- časť pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel k bytu)
- garáž s.č. 891 na parcele č. 82/36
- pozemok č. 82/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
na základe obchodnej verejnej súťaže
II.
- byty a nebytové priestory v dome, súpisné číslo 13 a prislúchajúce pozemky, terajším nájomníkom
bytov č. 1, 3, 4
v zmysle zákona č.182/1993Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
III.
- garáž s.č. 889 na parcele č. 82/38
- pozemok č. 82/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
IV.
- garáž s.č. 890 na parcele č. 82/37
- pozemok č. 82/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4. Schválenie súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže: „Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
- byt č. 2 bytového domu súpisného čísla 13, nachádzajúceho sa na parcele č. 82/33
- podiel 233/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č.13 na
parcele č. 82/33 a pozemku
- časť pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel k bytu)
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- pozemok č. 82/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
5. Schválenie realizácie prác na viac v projekte Prestavba a prístavba Hasičskej zbrojnice Moravský
Svätý Ján, podľa rozpočtu predloženého zhotoviteľom.
6. Schválenie platu starostu.
7. Schválenie preventivára požiarnej ochrany obce Moravský Svätý Ján
8. Prerokovanie Petície zamestnancov ZŠ Sekule, proti zrušeniu školského ihriska pri ZŠ Sekule.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu programu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce pán Anton Emrich. Privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku
obce Mgr. Ivetu Blejčíkovú, zamestnancov obce a prítomných občanov. Skonštatoval, že je prítomných 8
poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný bol: Jozef Zajic, ktorého neúčasť na
zasadnutí bola ospravedlnená. Následne starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice pani Elenu Stupavskú
pracovníčku obce a za overovateľov určil poslancov : Ing. Ivana Luptáka a Ing. Ondreja Kmoška.
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu zasadnutia. Zo strany poslancov neboli žiadne
pozmeňujúce návrhy, starosta obce požiadal poslancov a hlasovanie.
Poslanci program zasadnutia OZ schválili:
Uznesenie č. 89/2012 - Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený program zasadnutia zastupiteľstva
Za:

8

proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 2 – starosta obce p. Anton Emrich vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 8.3.2012 nasledovne:
80/2012 - OZ schválilo zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov
81/2012 – OZ schválilo zmenu uznesenia č.53/2011, použitie rezervného fondu. Zmena bola
vykonaná v účtovníctve.
82/2012 – OZ schválilo zmenu uznesenia č. 3/2011, poverenie výkonom sobášiacich. Jednalo sa
o doplnenie Mgr. Janky Leskovskej.
83/2012 – OZ berie na vedomie správu HKO o plnení uznesení za rok 2011.
84/2012 – OZ berie na vedomie správu HKO o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v
roku 2011.
85/2012- OZ berie na vedomie správu HKO o kontrolnej činnosti za rok 2011.
86/2012 – OZ schválilo spôsob prevodu majetku obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
87/2012 – OZ schválilo prevod obecného majetku.
88/2012 – OZ schválilo prevod obecného majetku
Uznesenie č. 90/2012 - Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zastupiteľstva konaného dňa 08.03.2012
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
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v katastrálnom území Moravský Svätý Ján a to:
Uznesenie č. 91/2012 – V zmysle §9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí,
Obecné zastupiteľstvo Moravský Svätý Ján:
schvaľuje
I. spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9a, odst.1 písm.a, Zákona č. 138/1991 Z.z.
O majetku obcí, na základe obchodnej verejnej súťaže
− byt č. 2 bytového domu súp.č. 13, nachádzajúceho sa na parc.č. 82/33
− podiel 233/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č.13 na
parcele č. 82/33 a pozemku
− časť pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel k bytu)
− garáž s.č. 891 na parcele č. 82/36
− pozemok č. 82/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
− časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
II. Prevod nehnuteľného majetku obce v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a
nebytových priestorov
- byty a nebytové priestory v dome súpisné číslo 13 a prislúchajúce pozemky, terajším nájomníkom
bytov č. 1,3 a 4
III.
Spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9a, odst.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- garáž s.č. 889 na parcele č. 82/38
- pozemok č. 82/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľ požiadal o prevod bytu č.1 a nebytové priestory v
dome súpisné číslo 13 a prislúchajúce pozemky do osobného vlastníctva v zmysle zákonč.182/1993
Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Garáž je na spoločnom dvore a žiadateľ ju užíva.
IV.

Spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9a, odst.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- garáž s.č. 890 na parcele č. 82/37
- pozemok č. 82/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľ požiadal o prevod bytu č.4 a nebytové priestory v
dome súpisné číslo 13 a prislúchajúce pozemky do osobného vlastníctva v zmysle zákonč.182/1993
Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Garáž je na spoločnom dvore a žiadateľ ju užíva.
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– vedený ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Moravský Sv. Ján.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa
Žiadateľ odkúpil pozemok dňa 22.7.1969 za úhradu 3.376,- Sk, na základe čoho mu bol pozemok
pridelený do osobného užívania právoplatným rozhodnutím finančného odboru ONV v Senici zo dňa
4.8.1969 č.j. Fin. 265/69. Na pozemku postavil rodinný dom, ktorý aj s pozemkom užíva. Pozemok
nemá do dnešného dňa vedený na svojom LV.
VI.
Pozemok parc.č. 3961/4 vedený zastavané plochy a nádvoria o výmere 448m2, pozemok parc.č.
3961/6 vedený ako záhrady, o výmere 528 m2 v katastrálnom území obce Moravský Sv. Ján.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa
Ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku. V roku 1971 odkúpil pozemok za úhradu 3.204.- Sk
otec žiadateľky, ktorý mu bol pridelený do osobného užívania právoplatným rozhodnutím
finančného odboru ONV v Senici zo dňa 12.3.1971. Na uvedenom pozemku bol postavený rodinný
dom, a tento aj s pozemkom žiadateľka (jediná dedička na základe dedičského rozhodnutia po smrti
otca) užíva. Do dnešného dňa nemá pozemok vedený na svojom LV.
Po oboznámení poslancov OZ o spôsoboch prevodu nehnuteľného majetku obce a o oboznámení
poslancov o aké druhy nehnuteľností ide, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za prednesený
spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce:
Za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 4 - Schválenie súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do
obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to: nehnuteľnosť uvedená v
bode programu č. 3/I . Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 92/2012 - Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne
prerokovalo
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
„Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to :
- byt č. 2 bytového domu súpisného čísla 13, nachádzajúceho sa na parcele č. 82/33
- podiel 233/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č.126 na
parcele č. 82/33 a pozemku
- časť pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel k bytu)
- garáž s.č. 891 na parcele č. 82/36
- pozemok č. 82/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, ktoré sú majetkom obce Moravský Svätý Ján
schvaľuje
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
„Prenájom/odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to
- byt č. 2 bytového domu súpisného čísla 13, nachádzajúceho sa na parcele č. 82/33
- podiel 233/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č.126 na
parcele č. 82/33 a pozemku
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m2 (podiel k bytu)
- garáž s.č. 891 na parcele č. 82/36
- pozemok č. 82/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
- časti pozemku parcela č. 82/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2 a to 1/10, čo je 66,5
m2 (podiel ku garáži)
v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, ktoré sú majetkom obce Moravský Svätý Ján
podľa predloženého návrhu
menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení
1. Ing. Norbert Galčík – predseda komisie
2. Ing. Ivan Lupták – člen komisie
3. Ing. Ondrej Kmoško – člen komisie
poveruje
starostu obce na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 25.5.2012 a realizovanie obchodnej
verejnej súťaže s termínom uzávierky do 13.6.2012 do 16.00 hod, podľa schválených súťažných
podmienok
ukladá
komisii pre posúdenie súťažných návrhov uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia
súťažných návrhov najvyššiu cenu
predložiť na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 14.6.2012 zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže, kde bude schválený prevod obecného majetku na základe obchodnej verejnej
súťaže.
Hlasovanie o schválení súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej
verejnej súťaže o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce bolo nasledovné:
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 5 – schválenie I. Zmeny rozpočtu obce Moravský Svätý Ján na rok 2012 presunom
rozpočtových prostriedkov z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na realizácii stavby „Prestavba a
prístavba hasičskej zbrojnice v Obci Moravský Sv.Ján.“ Zdôvodnenie navýšenia je prílohou k zápisnici.
V zmysle § 11 ods. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce
predniesol návrh na I. zmenu rozpočtu Obce Moravský Sv.Ján. Poslanci OZ zmenu rozpočtu schválili a
prijali uznesenie:
Uznesenie č. 93/2012 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 1 (viď príloha) v celkovej výške 83.600,-€ vo finančných operáciách výdavkových
a kapitálových výdavkoch. Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové výdavky rozpočtu.
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 6 - Schválenie platu starostu obce – predseda finančnej komisie Ing. Norbert Galčík
predniesol návrh platu starostu obce v zmysle § 3, zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. O právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok a
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2 plat nemôže byť nižší, ako je takto vypočítaná čiastka a obecné zastupiteľstvo môže tento plat uznesením
zvýšiť až o 70 %. Z uvedeného vyplýva, že priemerná mesačná mzda za rok 2011 je 786.- €. Koeficient
činí 1,98. Poslanec OZ Ing. Galčík navrhol ponechať zvýšenie platu o 35 %, teda návrh platu je vo výške
2.102.- € od 01.06.2012.
Poslanec Mgr. Peter Švec predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol schválený len základný plat starostovi
obce bez navýšenia.
V zmysle rokovacieho poriadku obce Moravský Sv.Ján dal starosta obce hlasovať za pozmeňujúci návrh:
poslanci OZ o pozmeňujúcom návrhu hlasovali nasledovne:
Za: Mgr. Peter Švec
Proti: Ing. Čižmár Richard, Ing. Galčík Norbert, Hajdin Matej, Mgr. Leskovská Jana, Linder Ivan, Ing.
Lupták Ivan,
Zdržal sa: Ing. Ondrej Kmoško
Pozmeňujúci návrh nebol schválený poslancami OZ, preto poslanci hlasovali za návrh, ktorý predniesol
predseda finančnej komisie, Ing. Galčík. Poslanci schválili uznesenie:
Uznesenie č. 94/2012 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle §3, zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, plat vo výške 2.102.-€ s účinnosťou od 01.06.2012.
Za: 7
proti: Mgr. Peter Švec
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 7 - Schválenie preventivára požiarnej ochrany obce Moravský Svätý Ján
Na základe ukončenia funkcie preventivára PO bolo treba schváliť na návrh veliteľa DHZ v Mor.Sv.Jáne
nového preventivára požiarnej ochrany. Poslanci návrh schválili a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 95/2012 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle §15, odst.2, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, pána Michala Gašpara,
nar. 9.4.1984, bytom Ružová 183, za preventívara požiarnej ochrany obce Moravský Svätý Ján s odbornou
spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
Za: 8
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 8 - Prerokovanie Petície zamestnancov a rodičov detí ZŠ Sekule proti zrušeniu
školského ihriska pri ZŠ Sekule
Pani Hadušovská doručila na Obecný úrad Petíciu rodičov detí ZŠ Sekule proti zrušeniu školského ihriska
pri ZŠ Sekule. Petíciu podporili aj zamestnanci ZŠ Sekule. Petícia vznikla z obavy o rozparcelovanie
školského ihriska na stavebné pozemky.
Obec Moravský Sv.Ján rieši dlhodobo problém s pozemkami za účelom IBV. Zámer obce bol odkúpiť
pozemok v zámockom parku - „Na cigani,“ ktorý je vo vlastníctve VÚC Trnava, vo verejnej obchodnej
súťaži. Cena za uvedený pozemok činila 450 tis. Eur. Na uvedený pozemok obec nemá dostatok
finančných prostriedkov, preto sa odkúpenie pozemku nedalo zrealizovať. Ďalší zámer bol vytvoriť
stavebné pozemky na školskom ihrisku, kde by sa vytvorilo cca 18 stavebných pozemkov vrátane detského
ihriska. Tento pozemok by však musel byť riešený zmenou územného plánu, čo je finančne aj časovo
náročné. Z toho dôvodu sa upustilo aj od tejto alternatívy a bude sa hľadať iná lokalita pre IBV. Preto aj
rozparcelovanie školského ihriska na stavebné pozemky sa odkladá i napriek tomu, že k uvažovanému
zámeru nemal námietky riaditeľ ZŠ a ani starostka obce Sekule, ktorí boli o zámere ihneď informovaní.
Samotná petícia nespĺňala predpísané požiadavky petície, pretože na petícii boli podpísaní zamestnanci a
rodičia, ktorí nemajú v našej obci trvalý pobyt, čo je jednou z podmienok petície. Ak sa jedná
o nehnuteľnosť v k.ú. Moravský Sv.Ján, občania podpísaní na petícii musia mať v uvedenej obci trvalý
pobyt.. Teda na petícii bolo podpísaných 98 občanov s trvalým pobytom v našej obci Moravský Sv.Ján.
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Uznesenie č. 96/2012 - Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Petíciu zamestnancov a rodičov ZŠ Sekule proti zrušeniu školského ihriska pri ZŠ Sekule.
Za: 8

proti:

0

zdržal sa:

0

K bodu programu č. 9 – Rôzne
Podanie informácie starostu obce o priebehu realizácie euro-projektov.
-

Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti
Stavebná časť je pred ukončením, materiálne vybavenie internetovej miestnosti a hasičskej
prekážkovej dráhy je zakúpené a pripravené na montáž. Všetky faktúry vystavené zhotoviteľom sú
uhradené. Prebieha príprava dokumentácie na kolaudáciu a žiadosť o refundáciu. 250.850,36€ +
DPH 50.170,-€.(75% Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka + 25% ŠR).

-

Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice Moravský Svätý Ján
Po schválení zmeny rozpočtu, bude nasledovať rokovacie konanie , vypracovanie návrh dodatku
so zhotoviteľom diela a po jeho schválení sa môže zrealizovať dokončenie stavby.

-

Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule
19.
júna 2012 sa uskutoční otváranie obálok na konečného zhotoviteľa diela. V doterajšom
výberovom konaní sa odvolala firma SKANSKA a EUROBUILDING, čím sa značne oddialila
realizácia výstavby splaškovej tlakovej kanalizácie. V prípade, že žiadna z firiem, ktorá bude vo
výberovom konaní neúspešná, sa neodvolá, môže sa v priebehu letných mesiacov začať s výstavbou
kanalizácie.

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prebieha výber, je pravdepodobnosť s pridelením
finančných prostriedkov vo výške cca 180.000,-€.
Je podaná žiadosť na dotáciu na výmenu okien v KD – v súčasnej dobe prebieha
vyhodnocovanie žiadostí. Jedná sa o ten istý spôsob, ako sa menili okná v MŠ.

-

DSS Gejzu Dallosa Moravský Svätý Ján - v roku 2011 bola zariadeniu poskytnutá finančná
dotácia vo výške 48.012,-€. Zmenou v registri poskytovateľov zo dňa 16.12.2011 sa dotácia
zvýšila na 63.360,-€, čo bolo oproti roku 2011 navýšenie o 15 tis. Eur.

K bodu programu č. 10 - diskusia
V rámci diskusie starosta obce pán Anton Emrich poďakoval všetkým poslancom, zamestnancom obce,
občanom, organizáciám a združeniam, ktorí sa zapájajú do akcií poriadaných obcou, či už sú to športové,
kultúrne, spoločenské, ale aj v rámci upratovania obce, čím sa podieľajú na tom, aby sa život v obci
skvalitnil a bol krajší a lepší.
Následne zablahoželal pánovi Ivanovi Linderovi , veliteľovi DHZ v Mor.Sv.Jáne, ktorý si dňa 17.mája
2012 prevzal z rúk prezidenta Hasičského záchranného zboru SR v Žiline najvyššie vyznamenanie za
dlhoročnú a záslužnú prácu v hasičskom zbore. Poprial mu do ďalších rokov veľa zdravia, elánu a energie,
aby túto záslužnú prácu mohol vykonávať ešte veľa rokov.
V rámci diskusie poukázal aj na problémy a nedostatky, ktorých je nemálo. Na pravidelných
pracovných poradách s poslancami OZ hľadajú optimálne riešenie jednotlivých problémov. Požiadal o
trpezlivosť a ústretovosť, pretože nie je možné všetky problémy riešiť ihneď. V najbližšej dobe by sa

-8mal doriešiť problém so zaneseným kanálom v záhradách na Hlavnej ulici. V priebehu mesiaca jún bude
stretnutie dotknutých občanov na Obecnom úrade ohľadne riešenia existujúceho problému,na ktorom sa
dohodnú detaily. V mesiaci júl – august 2012 sa nanesú geodetom výšky a občania by si mali kanál
vyčistiť a spriepustniť. Ak sa tak nestane, bude to riešené Obecným úradom. Jedným z možných riešení by
bolo, aby si každý odstránil plot a v tom prípade by sprístupnil vstup ku kanálu, aby sa tam dostali
zamestnanci obce, ktorí by kanál vyčistili. V opačnom prípade si každý povinne musí kanál vyčistiť sám,
ak neumožní prístup ku kanálu.
V diskusii vystúpil p. Štefan Režný mladší, ktorý sa sťažoval na problém s dažďovou vodou, ktorá mu
steká pod bránu. V dôsledku toho mu podmyla podbránie, čím sa mu narušila statika podbránia. Nakoľko
má novú strechu, žiadal obec o odškodnenie. Na tento problém upozornil i v písomnej žiadosti, ktorú podal
na Obecný úrad. Starosta oboznámil prítomných, že bol na mieste, videl skutkový stav, konštatoval, že
dvor je nižší ako úroveň chodníka, a tým pádom voda steká do dvora. Sused riešil stavebné úpravy,
ktorými zvod vody prechádza na chodník. Do diskusie zasiahla Ing. Marta Škrabáková, ktorá tento
problém potvrdila, nakoľko jej rodičia boli predchádzajúci vlastníci nehnuteľnosti. Pán Režný žiada
písomnú odpoveď na jeho žiadosť, inak podá sťažnosť na Krajský úrad. Bolo dohodnuté riešenie tohto
problému v najbližšom možnom čase.
Do diskusie sa prihlásili aj prítomní občania: Ing. Vladimír Škrabák, ktorý poukázal na zlý spôsob
rokovania a hlasovania. Až keď je uznesenie schválené, môžu sa občania k jednotlivým bodom programu
vyjadriť. Zaujímalo ho, či majú poslanci prehľad o financiách obce. Zároveň v rámci diskusie pozval
všetkých prítomných na cykloturistiku do Tvrdoníc (ČR) dňa 3.6.2012 so zrazom o 10,00 hod.
Starosta obce vysvetlil, že zasadnutie prebieha v zmysle schváleného rokovacieho poriadku OZ, ktorý bol
schválený v prechádzajúcom volebnom období. Zároveň prisľúbil účasť na cykloturistike v prípade
priaznivého počasia a ak mu program nenaruší vážnejšia situácia.
Poslanec OZ Mgr. Peter Švec doporučil pripravovať zasadnutie tak, aby aj občania mali možnosť sa
vyjadriť k dianiu v obci (diaprojektor, mapy...). Pracovné porady poslancov by mohli byť tiež verejné.
V rámci diskusie vystúpila Ing. Marta Škrabáková, ktorú tiež trápi problém s kanálom a nielen to. Pred
26 rokmi bola v našej obci zbúraná budova, kde bola umiestnená základná škola pre mladší školský vek.
Dnes budova v obci chýba a nielen budova, ale aj základná škola. Taktiež je za zachovanie školského
ihriska pri ZŠ Sekule.
Občanov trápi veľa problémov, ktoré by chceli riešiť okamžite. Starosta obce požiadal občanov
o trpezlivosť a ústretovosť. Postupne sa všetky problémy budú riešiť v rámci finančných, časových
a personálnych možností obce.
11. Záver - starosta obce na záver poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke obce a zamestnancom za
účasť a občanom za diskusné príspevky a pripomienky. V rámci volebnej kampane starosta obce žiadal
občanov o dôveru a sľúbil, že urobí všetko preto, aby svojich voličov nesklamal.

Anton Emrich, starosta obce

Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Ivan Lupták
Ing. Ondrej Kmoško

Elena Stupavská

