Zápisnica
napísaná zo 6. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 16.12.2011
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Schválenie overovate ov zápisnice
3. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
4. Schválenie rozpo tu na rok 2012
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Ing. Miroslav Minar ík, Miroslav Bohuš, Ing. Zdena
Bohušová, Ing. Lenka Vokelová
Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú astnených a predstavil program.
K bodu 2: Za overovate ov zápisnice boli stanovení Zdenka Bohušová a
Miroslav Minar ík.
Hlasovanie: všetci zú astnení /4/ ZA. 1 neprítomný.
K bodu 3: Prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia . 1/2011 na rok
2012. Schva uje VZN . 1/2011 pre rok 2012 v zmysle podmienok
prerokovaných na zastupite stve . 5 zo d a 2.12.2011
Hlasovanie: všetci zú astnení /4/ poslanci ZA. 1 neprítomný.
K bodu 4: Prerokovanie rozpo tu na rok 2012 v zmysle podmienok
prerokovaných na zastupite stve . 5 zo d a 2.12.2011 na úseku príjmov vo
výške 38 005 EUR, na úseku výdavkov 38 005 EUR.
Hlasovanie: všetci zú astnení /4/ ZA. 1 neprítomný.
K bodu 5: p. Kostelanská sa spýtala, ako bola vysvetlená informácia o udaní a
spýtala sa, ako to bolo na obecnom zastupite stve vysvetlené. P. Kostelanská
mala záujem o uznesenie. P. Kostelanská uznesenie dostala 7.11.2011
p. Kostelanská sa pýtala, na základe oho bola schválená stavba p. Pavla
Vokela. Starosta dokumenty predložil.
p. Kostelanská sa spýtala, kedy môže obecné zastupite stvo schváli stavby,
drobné stavby apod. Starosta objasnil, ako bola problematika prejednaná a že
rozhodnutie o povolení drobnej stavby p. Pavla Vokela bola na základe

prokurátorky zrušená. Starosta objasnil problematiku drobných stavieb. Starosta
uznal, že bolo chybou schváli drobnú stavbu p. Pavla Vokela.
p. Pavol Vokel si osved il pozemok pod stavbu.
p. Kostelanská sa opätovne spýtala, pre o sa hovorí, že niekoho udala.
p. Bohuš sa spýtal, o je podanie podnetu na Okresnú prokuratúru?
p. Kostelanská pripomenula, že sa hovorí, že bývalý starosta zanechal dlhy,
hovorí, že aj predchádzajúci starosta p. Hoferica zanechal dlhy na vodovod. P.
Bohuš sa spýtal odkia má informácie o dlžobách.
p. Kostelanská povedala, že bola poslanky ou.
p. Kostelanská pripomenula, že starosta Fu ek vybavil dotáciu na vodovod 4
mil. Sk a 2,7 mil. Sk.
Žiados na Environmentálny fond sa musí poda do 10. mesiaca v roku,
oboznámil starosta.
p. Kostelanská upozornila, že peniaze na financovanie vodovodu vybavil
starosta Fu ek. Je to prácou starostu a spravil by to každý – upozornil starosta.
p. Kostelanská upozornila, že peniaze z družstva v Pov. Teplej sú to peniaze,
ktoré vybavil starosta p. Hoferica. Starosta upozornil, že ak peniaze sa pripíšu na
ú et starostu p. Hofericu, jeho rozvaha bude vyrovnaná.
p. Kostelanská sa spýtala, o starosta plánuje s cestou na cintorín, i sa bude
robi nová cesta alebo stará, pri om nie je vysporiadaná majite mi. Starosta
povedal, že problém s vysporiadaním cesty bude tak, i tak, i už z poh adu
súkromných vlastníkov alebo Slovenského pozemkového fondu a vysporiada sa
pod a možnosti dohody.
p. Kostelanská sa spýtala na cestu na ihrisko, budovy a plot, vysporiadanie.
Cesta na ihrisko je SPF. Ke že ihrisko oficiálne neexistuje a starosta oslovil
futbalistov, i chcú vysporiada pozemky pod ihriskom. Pri om oni neprejavili o
to záujem.
P. Kostelanská sa spýtala na odvod ovanie kultúrneho domu, ktoré vraj starosta
p. Fu ek považoval za potrebné. Starosta oboznámil zú astnených, že sa
obstarali rýny na kultúrny dom, ktoré sú napojené na kanál – p. Bohuš.
Odvodnenie kultúrneho domu kompletné zatia nebolo uskuto nené, nako ko je
to finan ne náro né a musela by sa rozkopa celá sála.
p. Kostelanská sa pod a zápisnice z 1. zastupite stva obecného zas. zo d a
7.1.2011 spýtala starostu na plány svojej pozície a innosti, v úrade starostu,
ke že nie sú v zápisnici. Starosta oznámil, že plány zostávajú v rámci
volebného programu a v rámci toho, o dovo uje rozpo et obce.

K bodu 6:
Uznesenie zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľ stva zo dňa 16.12.2011:
1. Schva uje overovate ov zápisnice : Zdena Bohušová, Miroslav Minar ík
2. Schva uje
VZN . 1/2011 pre rok 2012 v zmysle podmienok
prerokovaných na zastupite stve 5 zo d a 02.12.2011
3.Schva uje Rozpo et na rok 2012 v zmysle podmienok prerokovaných na
zastupite stve . 5 zo d a 2.12.2011 na úseku príjmov 38 005 EUR a na
úseku výdavkov 38 005 EUR
4. Berie na vedomie v bode Rôzne vystúpenie p. Kostelanskej a diskusiu so
starostom..
Overovatelia: Ing. Zdenka Bohušová
Ing. Miroslav Minar ík
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová

ubomír Novosad
starosta obce

