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Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
11.mája 2011 na Obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Prijatie pôžičky – uzavretie zmluvy o pôžičke
5. Zmena účelu užívania budovy
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. Záver

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia - zasadnutie OZ otvoril a ďalej viedol
starosta obce p. Anton Emrich. Privítal prítomných poslancov OZ a hostí. Ďalej
skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, lebo boli prítomní všetci poslanci OZ,
účasť poslancov bola 100%. Oboznámil ich s programom mimoriadneho zasadnutia a
následne dal program schváliť. Poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa hlasovania o programe
mimoriadneho zasadnutia zdržal z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce Mgr.
Balejčíkovej. Ostatní poslanci program schválili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta obce určil zápisom zápisnice
p. Stupavskú a za overovateľov určil Ing. Ondreja Kmoška a Ing. Richarda Čižmára.
3. Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
predseda komisie Ing. Norbert Galčík
člen návrhovej komisie: Ing. Ivan Lupták
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená.
4. Prijatie pôžičky - za účelom urýchlenia termínu podania žiadosti o platbu za projekt:
„Rekonštrukcia námestia SNP,“ chýba obci suma vo výške 46 tis. eur, aby bola faktúra
firme Stabilit, Nové Mesto nad Váhom uhradená v celej výške. Nakoľko sa o túto sumu
nedal navýšiť ani úver v Dexia banke, konateľ firmy Stabilit Nové Mesto nad Váhom
ponúkol našej obci bezúročnú pôžičku vo výške 46 tis. eur, splatnú do konca roku 2011.
Podpísanie pôžičky je podmienené schválením poslancami OZ. Starosta obce požiadal
poslancov o chválenie pôžičky a dal hlasovať – poslanci OZ schválili prijatie
bezúročnej pôžičky vo výške 46 tis. počtom hlasov 8. Poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa
hlasovania zdržal.
5.
Zmena účelu užívania stavby – obecné zastupiteľstvo prejednávalo žiadosť p.
Dagmar Tomkovej, bytom Sekule č. 700 o zmenu účelu užívania stavby na svojom
zasadnutí dňa 29.3.2011. Nakoľko žiadosť nebola schválená, lebo prišlo k rovnosti
hlasov „za“ a „proti“ a žiadateľka p. Dagmar Tomková, bytom Sekule č. 700 má
stále záujem o zmenu účelu užívania budovy, žiadosť bola znova predložená na
schválenie. Jedná sa o budovu v priestoroch bývalej konzervárne a doterajší spôsob
užívania stavby slúžil ako sklad. Navrhovaný spôsob užívania je zriadenie športoviska -
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6.

7.

8.

motokárová dráha. Okrem tej sa budú v areále nachádzať aj doplňujúce druhy zábavy,
ako je občerstvenie, autodráha, alebo stolný futbal. Obhliadku uvedených priestorov
vykonala aj stavebná komisia pri OZ s predsedom komisie Ing. Richardom Čižmárom a
Ing. Ivanom Luptákom. Stavebná komisia k priestorom a zámeru využitia priestorov
nemá žiadne výhrady. Poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa zaujímal o hlučnosť motokár a
má obavy z toho, aby následne po zahájení prevádzky neboli riešené sťažnosti na šírenie
sa hluku z uvedených priestorov. Starosta mu vysvetlil, že poslanci OZ schvaľujú len
zmenu účelu užívania budovy, ostatné musí riešiť žiadateľka. Požiadal poslancov o
schválenie zmeny účelu užívania budovy. Poslanci hlasovaním zmenu účelu užívania
budovy schválili. Poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa zdržal hlasovania.
Diskusia - v rámci diskusie sa prihlásil poslanec OZ p. Jozef Zajic a vyzval
všetkých poslancov, aby sa začal riešiť problém so smetiskom pri ČOV, ktoré je
zavezené odpadom a skládka sa nekontrolovateľne plní. Starosta obce vidí riešenie
v žiadosti o eurofondy, nakoľko má vyjsť výzva na podávanie žiadostí. Zároveň
požiadal všetkých poslancov o účasť na sobotňajšej brigáde, ktorá bude zameraná na
čistenie obce, okolia obce a lesov. Pripravené je aj občerstvenie.
Ďalej informoval poslancov, že v rámci Mikroregiónu Šaštínsko budú zakúpené
drevené stánky, z ktorých každá obec zaplatí 1 ks a potom sa budú vzájomne
zapožičiavať na kultúrne akcie jednotlivých obcí.
V rámci diskusie Ing. Marta Škrabáková upozornila poslancov a starostu obce, že
žiadosť o zmenu účelu užívania stavby p. Dagmar Tomkovej, bytom Sekule nebola
schválené na zasadnutí OZ dňa 29.3.2011 a napriek tomu, že nebola podaná nová
žiadosť sa zmena účelu užívania stavby znova schvaľovala. Ďalej upozornila, že
rozpočet obce pre rok 2011 uvažuje s úverom vo výške 10 tis. eur a napriek tomu
poslanci schválili prijatie pôžičky vo výške 46 tis. eur.
Starosta obce poďakoval za diskusné príspevky a požiadal Ing. Norberta Galčíka,
predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia:
Návrh uznesení z 11.5.2001
uznesenie č. 28/2011 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy na prijatie
bezúročnej pôžičky vo výške 46 tis. eur so splatnosťou do konca roku 2011.
uznesenie č. 29/2011 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu užívania
budovy v priestoroch bývalej konzervárne pre Dagmar Tomkovú, bytom Sekule č.
700.
Návrh uznesení bol schválený poslancami OZ, poslanec OZ Mgr. Peter Švec sa
zdržal hlasovania.
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Anton Emrich, starosta obce

Overovatelia: Ing. Ondrej Komoško
Ing. Richard Čižmár
Zapísala: Elena Stupavská

