Zápisnica
napísaná z 11. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 23.3.2013
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Schválenie overovate ov zápisnice
3.Správa o situácii v miestnej Dobrovo nej požiarnej ochrane
4. Rôzne
5. Uznesenie
6. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Ing.. Miroslav Minar ík, Ing. Lenka Vokelová Ing. Zdena Bohušová,
Daniel urkovský, Miroslav Bohuš
1. alej boli prítomní: Ing. Michal Jurdík – predseda OV DPO Pov. Bystrica
Ladislav Kolek, Ing. Dušan Minar ík
Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú astnených a predstavil program.
Pristúpilo sa k 2.bodu programu: Za overovate ov zápisnice boli stanovení Ing. Zdenka
Bohušová, Ing. Miroslav Minar ík. Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ za.
K bodu 3: Ing. Michal Jurdík predstavil aktuálnu situáciu v rámci požiarnej ochrany.
Vzh adom na stavy pers. obsadenia profesionálneho hasi ského zboru, nemôžeme sa
ur ite spo ahnú , i profesionálny hasi ský zbor príde, vzh adom na rôzne ostatné jeho
povinnosti. Ing. Jurdík oboznámil o príspevkoch z MV SR na dobrovo né hasi ské zbory
/DHZ/, o školeniach a podpore pri fungovaní z OV DPO Považská Bystrica.
Boli navrhnuté pozície DHZ – predseda, velite , tajomník a hospodár. Bolo navrhnuté,
aby sa zorganizovalo stretnutie, pri ktorom by sa stanovili pozície, zvolili zástupcovia,
prerokovali body fungovania DHZ.
Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ za.
K bodu 4: L. Kolek predstavil situáciu oh adom budovania detského ihriska a s tým
spojenú zábavu, ktorá je zdrojom finan ných prostriedkov pre dokon enie pod a plánu.
Ve kono ná zábava je naplánovaná na nede u 31.3.2013. plagáty sú hotové. Za
zodpovedných boli stanovení: Ladislav Kolek, Daniel urkovský, Ján Bušfy, Peter
Tamáši, Marek Kuriš, Vstupné je stanovené na 2 €/za osobu, resp. na manželský pár/
Pozvaný je aj DJ. Získané peniaze budú použité na dokon enie detského ihriska a na
terénne úpravy.
L.Kolek navrhol oznámenie širšieho osadenstva aj prostredníctvo facebooku.
Hlasovanie: všetci zú astnení (5) za.
Starosta predstavil návrhy na za atie údržby a to schodov OÚ, natretie strechy na obecnej
drevárni + na Požiarnej zbrojnici, dokon enie Domu smútku.
Investícia do údržby bola stanovená pod a aktuálnych potrieb a finan ných možností.
Hlasovanie : všetci zú astnení /5/ za.
Starosta predstavil problematiku uvítania detí do života, ktoré by mohlo by spojené
s posedením pre dôchodcov.
Starosta predstavil problematiku prenájmu izby pre vodi a autobusu, pri om stanovený
prenájom pre SAD, a.s. na 33,00 eur mesa ne + platby za elektrickú energiu. Výmera
miestnosti je 8,4 m2. Predbežne bude zmluva platná od 01.04.2013.
Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ súhlasia s novou nájomnou zmluvou.

Starosta predstavil rekapituláciu obecného rozpo tu roku 2012, pri om schválené príjmy
a výdavky boli 38 005 € a upravené príjmy a výdavky boli v sume 39 893 €.
Zasadnutie sa zhodlo na schválení upraveného rozpo tu za rok 2012 na úseku príjmov
a výdavkov v sume 39 893 €.
Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ za.

Uznesenie z 11. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 23.03.2013:
1. Schva uje
overovate ov zápisnice :Ing. Zdenka Bohušová, Ing. Miroslav Minar ík
2. Berie na vedomie Informáciu od predsedu OV DPO Pov. Bystrica Ing. Michala Jurdíka
a schva uje Zachovanie dobrovo ného hasi ského zboru v obci a súhlasí s verejným
stretnutím na prerokovanie alšieho fungovania DHZ.
3. Berie na vedomie a súhlasí s organizáciou Ve kono nej zábavy.
4. Schva uje investície do údržby pod a aktuálnych potrieb a finan ných možností
5. Schva uje stretnutie pri príležitosti uvedenia detí do života spojené s posedením pre
dôchodcov.
6. Schva uje úpravu nájomnej zmluvy pre SAD, a.s. , mesa ný prenájom miestnosti pre
vodi a na 33,00 €/ mesa ne s platnos ou od 01.04.2013.
7. Schva uje upravený rozpo et za rok 2012 na úseku príjmov a výdavkov v sume
39 893€
Hlasovanie: Uznesenie schva ujú všetci zú astnení /5/ - ZA
Overovatelia: Ing. Zdenka Bohušová
Ing. Miroslav Minar ík
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová

ubomír Novosad, starosta obce

