Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 30. júna 2015 v Čajkove
Prítomní boli:
Starostka obce: Bc. Eva Uhnáková
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan Bátovský, Jozef
Nichta (prišiel o 18:00h), Štefan Greguš (prišiel o 19:43h)
Ostatní prítomní - podľa prezenčnej listiny

Rokovanie
1. Otvorenie
V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov predsedajúca Bc.
Eva Uhnáková, starostka obce otvorila 5. riadne zasadnutie OZ, na ktorom privítala poslancov OZ, hlavného
kontrolóra a ostatných prítomných. Konštatovala, že na 5. riadnom zasadnutí OZ je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov OZ, preto vyhlásila zasadnutie za uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Pre rokovanie 5. riadneho zasadnutia OZ predsedajúca predložila návrh programu, ktorý bol uvedený
v pozvánke. Za predložený návrh programu poslanci hlasovali. Program 5. riadneho zasadnutia OZ bol
všetkými poslancami OZ schválený.
Starostka obce navrhla nasledovné zloženie návrhovej komisie:
Milan Bátovský – predseda, Ing. Roman Červenák a Emília Nichtová – členovia návrhovej komisie. Návrhovú
komisiu poslanci hlasovaním schválili.
Hlasovanie
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: poslanci OZ: Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan
Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod a).

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku Annu Koncovú a za overovateľov zápisnice navrhla PharmDr. Jozefa
Klinčoka a Jozefa Nichtu. Za predložený návrh poslanci hlasovali.
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Hlasovanie
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslanci OZ: Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan
Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod b).

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolór obce Ing. Kováč oboznámil prítomných na zasadnutí s kontrolou plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Komisia výstavby a stavebného poriadku mala za úlohu preveriť na
mieste žiadosť o odpredaj pozemkov pri vodojeme. Úloha bola splnená. Predseda komisie sa vyjadrí bližšie
o výsledku šetrenia pri prejednávaní žiadostí o odpredaj.
Hlasovanie
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslanci OZ: Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan
Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod c).

5. Interpelácia poslancov
Ing. Roman Červenák mal otázku na vývoz pneumatík. Či ich niekde vykupujú, alebo kde ich občania môžu
priniesť.
Starostka obce mu na otázku odpovedala, že združenie Tatiar ich zberá dvakrát do roka, čo je málo, preto
plánuje v obci vytvoriť zberný dvor a to na obecnom pozemku na Oprečnom rade, ktorý sa oplotí pletivom.
Občania po informovaní obecného úradu sem môžu vyniesť a uskladniť pneumatiky, prípadne aj
elektroodpad.
Jozef Slušný informoval poslancov a prítomných o výstupe na Čajkovké Bralie, ktoré sa uskutoční v nedeľu
dňa 05.07.2015. Zraz účastníkov je o 13.30 h v areáli amfiteátra Deberča a pre účastníkov výstupu bude
pripravené občerstvenie.
Starostka obce informovala o častejšom výpadku elektrickej energie na Zápotočí, ktoré je možné vyriešiť
opílením stromu pred domom Jozefa Č. Je to dohodnuté s firmou Monel – A. Uhnák, ktorý to zrealizuje.
Pani Ďurovská, ktorá si je vedomá, že v tomto bode majú právo sa vyjadrovať len poslanci, sa ospravedlnila a
poznamenala, že má pripomienku k otváracím hodinám kaderníctva na obecnom úrade. Mala poznámku, že
pani kaderníčka nedodržiava otváracie hodiny, aj napriek tomu, že má kaderníctvo otvorené raz za týždeň od
08.00 do 17.00 h.

6. Správa o vykonanom audite za rok 2014
Starostka obce prečítala správu o vykonanom audite, ktorý sa uskutočnil na obecnom úrade dňa
11.06.2015. Oboznámila poslancov a ostatných prítomných o vykonanom audite individuálnej účtovnej
závierky za rok 2014 a ďalej informovala, že sa musí objednať aj audit konsolidovanej účtovnej závierky, t. j.
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spojenej účtovnej závierky so Základnou školou Čajkov. Audit konsolidovanej účtovnej závierky ešte nie je
objednaný, ale v najkratšom možnom čase sa vykoná.
Správa audítora je súčasťou zápisnice.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2015, bod a).

7. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014
Kontrolór sa vyjadril ku skutočnostiam, ktoré zistil pri čítaní záverečného účtu. Vyjadril sa k výsledku
hospodárenia, k prebytku, k príjmom, k výdavkom, k aktívam, k pasívam, k transferom a ku grantom, aké
obec poskytla dotácie a, že jediný dlh čo obec má je voči bytovke - úver ŠFRB. Vyjadril doporučenie, aby
poslanci OZ schválili záverečný účet za rok 2014.
Záverečný účet je súčasťou zápisnice.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2015, bod b).

8. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Starostka obce informovala poslancov o prebytku za rok 2014 vo výške 15 732,87 eur, z tejto sumy musí byť
vyňatý fond opráv vo výške 564,45 eura a do rezervného fondu sa schvaľuje suma vo výške 15 168,42 eura,
ktorý sa môže použiť len na kapitálové výdavky schválené poslancami OZ.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod d).

9. Správa o čerpaní rozpočtu k 31.03.2015
Starostka obce oboznámila poslancov a čerpaní rozpočtu, ktoré je vo výške 30%. Informovala o čerpaní
významných položiek, ako sú podielové dane, daň za jadrové zariadenia a menšie dotácie. Vo výdavkoch
informovala poslancov o čerpaní miezd, odvodov, všeobecného materiálu, energií a služieb čerpaných na
obci, ale aj v materskej škole. Informovala o výške ŠFRB - zaplatenej istiny a úroku za 3 mesiace.
E. Nichtová sa spýtala na čerpanie položky BOZP a starostka obce jej odpovedala, že sme ako obec obnovili
zmluvu pre služby BOZP a pre nasledujúci štvrťrok už bude aj čerpanie v tejto položke.
E. Nichtová sa vyjadrila k plneniu náboženské a iné spoločenské služby, kde sú nízke náklady. Mohla by sa
dať opraviť dlažba pred domom smútku, zapíliť roh a vyčistiť zámková dlažba.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
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K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod e).
10. Správa kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
Kontrolór prečítal správu u vykonanej kontrole - pokladňa za 2. polrok 2014.
Správa o vykonanej kontrole je súčasťou zápisnice.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2015, bod c).
Pán Ing. Roman Kotora poznamenal, že na našej webovej stránke nie sú zverejnené všetky faktúry
a objednávky, ktoré tam mali byť dávno zverejnené. OZ ukladá povinnosť Veronike Tuhej vložiť na stránku
všetky chýbajúce faktúry a objednávky.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2015, bod a).

11. Návrh plánu činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2015
Kontrolór informoval poslancov o pláne činnosti na rok 2015.
Poslanci plán činností zobrali na vedomie, nemali k nemu žiadne pripomienky.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod f).

12. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.
Plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch sa valorizuje podľa priemernej mzdy v
národnom hospodárstve. V roku 2014 bola priemerná mzda v národnom hospodárstve 858,- Eur.
Starostka obce informovala prítomných, že plat starostu je určený zákonom a vypočítava sa ako násobok
priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Koeficient pre obec
Čajkov je 1,65 a navýšenie platu zostáva vo výške 33,57%.
Plat starostky obce na rok 2015 je vo výške 1 892,- Eur mesačne.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod g).
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13. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
a) žiadosť MUDr. Jaromíra Murániho a manželky Márie o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce
Ing. Roman Červenák - bol preveriť aj s komisiou žiadosť pána MUDr. Jaromíra Murániho a jeho manželky
Márie. Jedná sa o o odpredaj obecného pozemku, nachádzajúceho sa v kat. území obce Čajkov na par. č.
1300/3 vo výmere 120m², druh pozemku – orná pôda. Tento návrh predkladajú z dôvodu, že parcela je tesne
priľahlou k pozemku, na ktorom majú postavený rodinný dom súp. č. 255. Komisia doporučuje odpredaj
pozemku vo výške 5,- Eur/m2 .
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod h).
b) žiadosť Mariána a Heleny Bôžikovej o vysporiadanie viničného domu
Starostka obce – ide o Helenu Bôžikovú, rod. Uhnákovú a viničný domček na Podhorí. Menovaná predložila
aj geometrický plán, kde je podrobne zakreslené, čo potrebujú vysporiadať. Títo vlastníci si odkúpili tri
pozemky od ich viničného domčeka smerom nadol a pri tých viniciach zostáva nevysporiadaný trojuholník s
rozlohou 256 m², do ktorého spadá aj časť viničného domu. Geometrický plán si môžete pozrieť, dám ho
kolovať. Z jednej parcely ide o výmeru 213 m² a z druhej parcely o výmeru 43 m². Zatiaľ by ste hlasovali iba
o zámere odpredať im túto plochu. Nie predaj, ale zámer odpredaja. Ja osobne navrhujem aby sa im tá
plocha predala, vzhľadom na to, že to užívajú a majú na tom postavený viničný dom.
Ing. Roman Červenák – nesúhlasí s odpredajom pozemku, z dôvodu šetrenia komisie, ktorá to bola na
mieste zisťovať. Nedoporučuje predať pozemok v takom rozsahu, ako bola žiadosť podaná. Nemajú
námietky o odpredaj menšej parcely pod viničným domom, ale plocha 213 m² je priveľká, zužuje priestor
terajšej cesty. V prípade havárie by nebol zabezpečený prístup k vodojemu s objemnejšími vozidlami.
Komisia odporúča žiadateľom podať novú žiadosť poslancom OZ na prerokovanie s menšou výmerou.
E. Nichtová - treba preveriť UPD, aby bola cesta dostatočne široká.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 0
proti : 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing.
Peter Uhnák, Milan Bátovský,
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 13/2015, bod a).
c) žiadosť Romana Školníka o dokúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Pán Roman Školník odkúpil rodinný dom súp. č. 116 a ide ho prerábať, má záujem o odpredaj časti pozemku
s parcelným číslom 597/1 (katastrálne územie Čajkov) o výmere 37,4 m2 – predzáhradka rodinného domu.
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Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod i).
d) Žiadosť Ing. Vojtecha Lojku o odkúpenie pozemku.
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti Ing. Vojtecha Lojku o odkúpenie
časti obecného pozemku – a to dielu 9 o výmere 47 m2 a dielu 10 o výmere 122 m2, zameraných
geometrickým plánom č. 43/2014, vyhotoveným Ing. Vladimírom Balúchom, odčlenených z parcely registra
„E“ parc.č. 873/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3454 m2, zapísanej na LV 1523, k. ú. Čajkov vo
výlučnom vlastníctve Obce Čajkov. Starostka obce vysvetlila prítomným poslancom, že sa jedná o časť
pozemku pod rodinným domom žiadateľa, predzáhradku a časť dvora, ktoré má žiadateľ spolu so stavbou
rodinného domu oplotený a týmto si vysporiadava skutkový stav, preto sa pri predaji bude postupovať podľa
§ 9a ods. 8 písm. b) zák. 138/1991 Zb. v platnom znení, keďže ide o pozemok pod stavbou vo vlastníctve
žiadateľa a priľahlú plochu, ktorá tvorí svojím využitím a umiestnením neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve Ing. Lojku. Navrhla schváliť spôsob prevodu uvedeného majetku obce a zároveň schváliť samotný
prevod tohto pozemku za použitia vyššie uvedenej výnimky kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva za
kúpnu cenu 5 Eur/m2. Prítomní poslanci navrhovaný spôsob prevodu a taktiež prevod vyššie uvedených
dielov v prospech žiadateľa a za uvedenú kúpnu cenu jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Prítomní: poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský,
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod j).
Dve žiadosti museli byť zo zastupiteľstva stiahnuté z dôvodu, že sa poslanci nevedeli objektívne rozhodnúť.
Musia si ísť daný pozemok prezrieť. Ide o žiadosti Ing. Ľuboša Fedorka a Mgr. Dušana Harmana pri základnej
škole.
14. Rôzne
Starostka obce - obnovili sme spoluprácu ohľadne BOZP s p. Zomborskou. Dňa 02.07.2015 bude preškolenie
všetkých zamestnancov o PO a BOZP. Na ich podnet sme prijali aj nové smernice - 8 smerníc:
- Smernica BOZP č:1
Politika bezpečnosti a ochrany pri práci
- Smernica BOZP č:2
Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
- Smernica BOZP č:3
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a
evakuácie (traumatologický plán)
- Smernica BOZP č:4
Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Smernica BOZP č:5
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Smernica na zákaz fajčenia
- Smernica BOZP č:6
Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
- Smernica BOZP č:7
Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
- Smernica BOZP č:8
Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
Prijali sme aj novú smernicu o sociálnom fonde. Týka sa jeho tvorby a použitia.
Prijatá je aj nová smernica na podnet pána kontrolóra - Zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri
podávaní, preverovaní a evidovaní anonymných a neanonymných podnetov ohľadne podozrenia na trestné
činy, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, podplácanie a machinácie, pri ich písomnom oznámení,
výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných
údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento
predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov, zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu.
Smernice sú súčasťou zápisnice.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2015, bod d).
Starostka obce - obec by chcela predať auto IFU, ktorá je nepojazdná, ale zachovalá. Keby sme ju dali
zošrotovať, dostali by sme za ňu okolo 840,- Eur. Prihlásil sa však kupec, ktorý by bol ochotný za ňu dať 900,Eur. Potrebovala by som vaše schválenie na odpredaj.
Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 7 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský, Štefan Greguš
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2015, bod k).
15. Diskusia
Emília Nichtová – informovala o možnosti podať žiadosť o dotácie do konca júla. SPP ponúka dotáciu od
3 000 do 6 000 eur na oblasť športu, inak až do 200 000 eur.
Sanácia skládok - vieme na ne žiadať dotáciu z environmentálneho fondu v termíne do 17.07.2015.
Verejné osvetlenie do 30.09.2015 vo výške od 10 000 do 750 000 Eur. Mohli by sme spraviť rekonštrukciu
verejného osvetlenia.
Na kamerový systém sa môže žiadať dotácia priamo cez ministra vnútra R. Kaliňáka. A vieme žiadať o
dotáciu na cestu na Zápotočí z environmentálneho fondu.
Starostka obce - informovala som sa na niektoré dotácie, keďže nám chodia ponuky na email. Na verejné
osvetlenie, nie je také jednoduché žiadať dotáciu. Treba mať vypracovaný projekt a audit verejného
osvetlenia.
Cestu na Zápotočí som začala riešiť.
E. Nichtová - projekt na rekonštrukciu značiek v obci rieši v Leviciach Ing. Drienovská, ktorá má certifikát na
oprávnenie vytvárania projektov s touto problematikou.
Starostka obce - Dopravný inšpektorát nám dal za úlohu spraviť audit dopravného značenia do konca roka,
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tak sme povinní ho urobiť a už v tejto veci konám.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2015, bod b).
Ing. Roman Červenák - činnosť ŠKD a spolupráca s pani riaditeľkou ZŠ je veľmi dobrá, čoho výsledkom je
získanie skvelého telocvikára, ktorý bude trénovať mladých žiakov aj v rámci vyučovania. Minulú sezónu boli
prihlásené štyri mužstvá. Schvaľovala sa dotácia 1000 eur, ktorá nebola doteraz vyplatená a ktorú žiadame
vyplatiť (dotácia sa týka turnaja prípraviek).
Z dôvodu, že chalani potrebujú aj voľno a takýto turnaj im nič nedá sme sa nezúčastnili turnaja v Novej
Dedine. Zato sme spravili turnaj pre mládežnícke mužstvá, ktorý mal veľký úspech a aj pani starostka sa
tohto turnaja zúčastnila a chválila ho.
Milan Uhnák - na školskej ulici parkujú pred domami autá a majitelia domov si pred domami vysýpajú štrk a
stráca sa zeleň. Treba takýchto majiteľov áut sankcionovať, aby neparkovali pred domom, ale vo dvore.
E. Nichtová - dalo by sa parkovať vo dvore, aj kvôli tomu, že keď začne žatva, stroje nevedia prejsť a je to
nebezpečné aj pre deti. Mala by sa poslať sťažnosť do každej domácnosti, aby parkovali občania vo dvore.
Starostka obce - pošlú sa výzvy do domácností a môžeme to aj hlásiť.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2015, bod c).
Ing. J. Kúdela - písomné vyrozumenie od kontrolóra obce ma neuspokojilo. Stále sa pýtam, na čie náklady
bude vyvezený ten asfalt a na základe čoho bola vybraná firma, čo rekonštruovala cestu na Školskej ulici. Ja
by som Školskú ulicu vybudoval do konca intravilánu. Ďalej kanalizačná prípojka u E. Nichtovej bola
vybudovaná a pán kontrolór by mal riešiť to, že chýba 40 hektárov pôdy a mal by to prekontrolovať a zistiť
chybu podľa zmlúv, kto platí a kto nie.
Ing. Roman Červenák - pokiaľ viem, každý sám si musí podať daňové priznanie na nehnuteľnosť a pôdu.
Starostka – bolo zvolaných viac sedení, kde sa riešila chýbajúca pôda, ale bez výsledku. Je potrebné zamerať,
kto koľko ornej pôdy užíva a takto zistiť, kde chýba tých 40 hektárov. Ale kto zaplatí to zameranie?
Ing. J. Kúdela - žiadam o preverenie.
J. Macek - treba ísť na iný obecný úrad, kde to funguje a zistiť si, čo s tým môžeme robiť.
Ing. P. Uhnák - pravda je, že ten kto prebral pozemky po ukončení fungovania družstva obrába pôdu, ktorá
chýba.
E. Nichtová - pán Kúdela, čo sa týka výberového konania, neviem o čo ti ide, keďže v tom období si bol ty
sám poslancom. Aj pán kontrolór si mysli, že je to voči mne súkromný spor.
Žiadam vyhľadať výberové konanie na kanalizáciu.
Asfalt nie je vysoko nebezpečný odpad, ak si myslíš, že je, daj si to preveriť životným prostredím, ktoré to
klasifikuje, ako bitúmenovanú zmes, ktorá nie je škodlivým odpadom. Asfalt, ktorý je na obecnom pozemku
nikomu neprekáža, firme sa pokazil stroj v tej dobe, keď sa mal asfalt odstraňovať a iné firmy boli veľmi
drahé. M. Kupča mi povedal, že keď bude treba, on ten asfalt odvezie.
Akože kto ukradol asfalt? všetok bol vyvezený do výkopov. A. Uhnák vždy dal stroje na čistenie a keďže ostala
drobná suť, čo s ňou mala obec urobiť. Nikto nezobral asfalt, ale sa použil pred forgáčov dom, kde rýchlo sa
betónovalo, tam sa použil.
Môj syn nemá spravenú prípojku, je tam len prestrčená 8 metrová rúra. Načo by nám bola prípojka tam, kde
nie sú postavené domy.
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Ing. J. Kúdela - ja by som, keby tam staval môj syn, potiahol mestskú kanalizáciu o 100 metrov ďalej.
Starostka - dali sme doprojektovať kanalizáciu na ulici, kde býva p. Macek starší, aj pokračovanie na
Podhorskej ulici, kde sa stavajú nové domy. Na žiadosť ZSVS, a. s., pošleme oznámenia na pripojenie
kanalizácie do všetkých domácností, ktoré ešte nie sú pripojené. Domácnosti sa musia pripojiť do
30.09.2015.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2015, bod d).
16. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zhrnul zástupca starostky Milan Bátovský. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 7 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Štefan Greguš, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Ing. Peter
Uhnák, E. Nichtová, Milan Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0

14. Záver
Predsedajúca starostka obce na záver poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ a 5. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila.

Zapísala: Anna Koncová
Dňa 08.07.2015

Bc. Eva Uhnáková
starostka obce

Overovatelia:

PharmDr. Jozef Klinčok

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

Jozef Nichta

….................................
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