Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Lučatín, konaného dňa 10.12.2018 o 17:00 hod v sále
kultúrneho domu Lučatín
Prítomní poslanci: 5 /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: Kontrolór obce: Ing. M. Strmeň
Počet občanov: 29 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oboznámenie sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa
10.11.2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Lučatín
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Lučatín
6. Príhovor novozvoleného starostu obce Lučatín
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby predsedov a ich členov.
9. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva so znením §12 zákona o obecnom zriadení
11. Určenie platu starostu obce Lučatín
12. Diskusia
13. Návrh uznesení
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K bodu 1/
Na úvod prvého zasadnutia OZ zaznela z CD štátna hymna SR. Starosta obce privítal všetkých
prítomných na ustanovujúcom 1. zasadnutí OZ obce Lučatín
K bodu 2/
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
K bodu 3/
Predseda miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánom samosprávy obcí konaných dňa
10.11.2018 Marta Šišiaková oboznámila prítomných s výsledkami volieb v obci Lučatín
nasledovne:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 560
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 338
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 338
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 321
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 327
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
1. Bc. Pavel Kováč – SMER – sociálna demokracia: 207 hlasov
2. Dana Lichá – nezávislý kandidát: 120 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Lukáš Šišiak – Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO): 244 hlasov
Ján Kubiš – Strana moderného Slovenska (SMS): 189 hlasov
Silvia Jackuliaková – nezávislý kandidát : 172 hlasov
Dana Lichá – Strana moderného Slovenska (SMS): 165 hlasov
Monika Zemanová – Strana moderného Slovenska (SMS): 143
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Marta Šišiaková odovzdala novozvoleným
poslancom osvedčenia o zvolení za poslancov OZ.
K bodu 4/
Končiaci starosta obce sa poďakoval občanom, ktorí mu bezprostredne pomáhali.
S pracovníkmi ZŠ a MŠ a taktiež s pracovníkmi obecného úradu sa už rozlúčil a poďakoval im.
Využil túto príležitosť a poďakoval sa p. Trajteľovej- ekonómke obce, Elenke Oravcovej,
Elenke Majerovej, Milošovi Strmeňovi – kontrolórovi obce, poslancom predchádzajúceho OZ
a odovzdal im ďakovné listy.
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Končiaci starosta obce Marián Píši prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce
novozvolenému starostovi Pavlovi Kováčovi, ktorý slovom „Tak sľubujem“ a svojím podpisom
potvrdil písomné znenie sľubu. Taktiež mu odovzdal insígnie a slovo.
K bodu 5/
Novozvolený starosta obce Bc. Pavel Kováč prečítal novozvoleným poslancom sľub poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorého písomné znenie jednotlivo po vyhlásení slovom „Tak
sľubujem“ potvrdil každý poslanec svojím podpisom.
K bodu 6/
Novozvolený starosta obce sa poďakoval spoluobčanom a vyzval ich, aj poslancov obecného
zastupiteľstva k lepšej komunikácii.
K bodu 7/
Starosta obce navrhol upraviť program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
a doplnil do programu:
- zriadenie pracovných komisií – mandátová, návrhová, volebná
- voľba členov komisie na prešetrenie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra
- zastupovanie starostu
- delegovanie do rady ZŠ a MŠ
- financovanie projektu Wifi pre teba, ktoré bolo riešené na predchádzajúcom zasadnutí OZ
Poslanci OZ schválili program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Lučatín s doplnenými bodmi programu 5-timi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá,
L. Šišiak, M. Zemanová/.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Blanku Luptáková a za overovateľov zápisnice Silviu
Jackuliakovú a Lukáša Šišiaka.
Poslanci OZ určili zapisovateľku B. Luptákovú 5-timi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá,
L. Šišiak, M. Zemanová/.
Poslanci OZ určili overovateľov zápisnice 3-timi hlasmi /, J. Kubiš, D. Lichá, M. Zemanová/,
dvaja poslanci sa zdržali hlasovania /S. Jackuliaková, L. Šišiak/
Starosta obce navrhol za predsedu mandátovej komisie Moniku Zemanovú a za členov
mandátovej komisie Silviu Jackuliakovú a Danu Lichú.
Poslanci OZ zvolili predsedu a členov mandátovej komisie 5-timi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
Starosta obce navrhol za predsedu volebnej komisie Danu Lichú a za členov volebnej komisie
Jána Kubiša a Lukáša Šišiaka.
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Poslanci OZ zvolili predsedu a členov volebnej komisie 5-timi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Lukáša Šišiaka a za členov návrhovej
komisie Moniku Zemanovú a Jána Kubiša.
Poslanci OZ zvolili predsedu a členov návrhovej komisie 5-timi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
Predsedníčka mandátovej komisie Monika Zemanová prečítala správu o overení platnosti
voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcií
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov potvrdili svojím podpisom.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu mandátovej komisie zo dňa 10.12.2018
o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti
funkcií starostu a poslancov.
K bodu 8/
Zriadenie predsedov a členov komisií na základe štatútu obce.
Starosta – poslanci sú toho názoru, že by sa mali komisie meniť a meniť aj ich názvy. Čiže
presunieme tento bod na ďalšie zasadnutie OZ.
Poslanci OZ schválili, že voľby predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva sa
presúvajú na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2019, kvôli zmene štatútu
4- mi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, L. Šišiak, M. Zemanová/. D.Lichá sa zdržala hlasovania.
K bodu 9/
OZ zvolilo za predsedu Jána Kubiša a členov komisie Silviu Jackuliakovú a Moniku Zemanovú
podľa čl. 7 odst. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 5-mi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 10/
Voľba predsedu a členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktoré smerujú na hlavného
kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce, podľa štatútu obce, čl. 5, odst. 2,
bod b. OZ zvolilo Lukáša Šišiaka za predsedu a Danu Lichú a Jána Kubiša za členov komisie na
prešetrovanie sťažností, ktoré smerujú na hlavného kontrolóra obce pri výkone
samosprávnej pôsobnosti obce, podľa štatútu obce, čl. 5, odst. 2, bod b. 5-mi hlasmi
/S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
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K bodu 11/
Schválenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ so znením §12
zákona o obecnom zriadení.
Poslanci OZ schválili Silviu Jackuliakovú - poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ 4-mi hlasmi /J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/, 1 poslanec sa zdržal
/S. Jackuliaková/.
K bodu 12/
Starosta obce v zmysle §13b ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poveril Lukáša Šišiaka – poslanca OZ zastupovaním starostu obce
Lučatín.
Poslanci OZ vzali na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13 b
ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril
Lukáša Šišiaka, nar. 28.04.1989, bytom Lučatín 209 – poslanca obecného zastupiteľstva
zastupovaním starostu obce.
K bodu 13/
Starosta obce predložil poslancom návrh na delegovanie zástupcu obce z radu poslancov do
Rady Základnej školy a Materskej školy v Lučatíne - Moniku Zemanovú.
Poslanci OZ schválili Moniku Zemanovú – poslankyňu obecného zastupiteľstva za člena Rady
Základnej školy a Materskej školy 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá,
L. Šišiak/, M. Zemanová sa zdržala hlasovania.
K bodu 14/
OZ určilo v súlade s novelou Zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
starostu Bc. Pavla Kováča v zmysle horeuvedeného zákona 5-mi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 15/
Starosta obce oboznámil poslancov s pracovným kalendárom zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019 nasledovne: 29.01.2019, 23.04.2019, 25.06.2019, 24.09.2019,
10.12.2019 – utorky o 17:00 hod a poslanci OZ ho schválili 5-mi hlasmi /S. Jackuliaková,
J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 16/
Wifi pre teba
Starosta – na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebolo financovanie „Wifi pre Teba“ schválené.
Rozhodol som sa to opäť otvoriť a chcem vás informovať ohľadom tejto výzvy. Ide o wifi
pripojenie, ktoré by sa malo využívať na verejných priestranstvách a zariadenie by malo byť
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nainštalované na obecných budovách. Celkové oprávnené výdavky sú 15 000€, z toho
príspevok EÚ je 95% - 14 250€ a vlastné zdroje sú 5% - 750€. 750€ nám preplatí firma
Fostnet, ktorá by to mala realizovať. Naše výdavky budú 550€ - za vyhotovenie projektu
a sprostredkovanie.
M. Zemanová – nákup hardware a software – čo je to?
Starosta – toto všetko nám dodajú – je to hradené z tých 15 000€. Táto výzva ide cez firmu
Progrant. Môžeme sa pripojiť až na 10 lokalít. Je možné, že tých 10 miest ani nepokryjeme,
keďže sa to môže nainštalovať len na majetok obce. Nemôže sa to dať na stĺpy verejného
osvetlenia. Na minulom zasadnutí OZ bola suma, ktorú musí uhradiť obec 750€ + 550€. Teraz
je to len suma 550€. Je to na 5 rokov.
J. Kubiš – kde sa to teda umiestni?
Starosta – ZŠ, obecný úrad, kultúrny dom, ihrisko, hasičňa. Popremýšľajte ešte kde by to
mohlo byť. Dosah je 200-300m.
M. Píši – jedná sa o verejné priestranstvá, ktoré môžu využívať občania
D. Lichá – bolo nám to poslané včera
J. Kubiš – je to materiál za 10 strán, nie sme v tom ešte zbehlí.
Starosta – realizácia tohto projektu je v polovici roku 2019
D. Lichá – skúsme niečo porozmýšľať, aby sa „poriešil“ aj ten dolný koniec.
M. Vojník – jedná sa o internet, ktorý má využívať verejnosť. Nie je to určené pre
domácnosti.
D. Lichá – len, aby bol internet dosť rýchly. Ja by som to preložila na budúce zasadnutie OZ.
Starosta – môžeme dať o tom hlasovať. Osobne si myslím, že to nie je zlá voľba.
OZ schválilo predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu Wifi pre Teba, názov projektu:
WIFI PRE TEBA, realizovaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu Wifi pre Teba,
(kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) 5-mi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M.
Zemanová/.
OZ schválilo financovanie projektu prostredníctvom spolufinancovania oprávnených
výdavkov projektu v maximálnych stanovaných limitoch:
- celkové oprávnené výdavky projektu: 15 000€ bez DPH
- z toho príspevok EÚ (95%): 14 250€ bez DPH
- u toho vlastné zdroje (5%): 750€ bez DPH
5- mi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 17/ - Diskusia
J. Kubiš – poslanci OZ majú určité požiadavky
D. Lichá – rozprávali sme sa o tom na neformálnom stretnutí napr. aké má obec priestory –
ako sa využívajú
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J. Kubiš – chceli sme, aby bol predložený rokovací poriadok, organizačný poriadok a náplne
práce
Starosta – rokovací poriadok je na obecnom úrade
M. Strmeň – organizačný poriadok máte na stránke obce
J. Kubiš – ďalej sme chceli, aby nám bola predložená inventarizácia obecného majetku, aby
sme si to všetko prešli.
Š. Trajteľová – inventarizácia sa robí každý rok. Tento rok bola vypracovaná k 30.11.2018
a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
J. Kubiš – chceli sme, aby boli predložené všetky platné zmluvy
Starosta – všetky zmluvy sú zverejnené na internetovej stránke obce
M. Strmeň – od roku 2011 musia byť zverejnené všetky zmluvy
J. Kubiš – ešte som chcel, aby sa niečo robilo s hasičským zborom. Je to v obci dosť
podstatná vec.
Starosta – dohodli sme sa, že toto si podchytím ja. Mám sa stretnúť s p. Hraškom a budem
vás informovať.
J. Kubiš – radi by sme sa stretli so všetkými predsedami klubov
D. Lichá – ja sa chcem ešte spýtať na zmluvu o poskytnutí podpory, podpísaná bola
22.10.2018. Nie je mi jasné, kde sa použili tie veci, ktoré sú v zmluve – dodávka drevín,
výsadba drevín. Viete mi o tom niečo povedať?
Starosta – momentálne som 1. deň vo funkcii, takže ešte nemám všetko preštudované.
M. Píši – jedná sa o výzvu na výsadbu okrasných drevín v sume 15 000€. Je to bezodplatná
výzva. Malo sa to zrealizovať do konca novembra 2018. Keďže bolo veľmi sucho, tak sa to
posúva na jar 2019. Jedná sa o výsadbu okrasných drevín zelených pásov od predajne
Jednota smerom na horný koniec a tiež v cintoríne.
D. Lichá – ešte sa chcem spýtať, kedy končí funkcia hlavnému kontrolórovi?
Starosta – kontrolór má funkčné obdobie 6 rokov. Výzva na nového kontrolóra bude
zverejnená na internetovej stránke obce. V posledných 60-tich dňoch funkčného obdobia
kontrolóra obce, musí byť zvolený ďalší kontrolór.
D. Lichá – ako je to s právničkou? Platíme jej paušál, alebo je platená od úkonu?
Starosta – zmluva je na stránke obce. Platíme jej mesačný paušál.
D. Lichá – my ako poslanci môžeme využívať jej služby, ak v niečom nebudeme mať jasno?
Starosta – môžete osloviť mňa a ja oslovím ju. Jedine cez obec – cez starostu obce.
B. Bobáková – ja by som poprosila, aby ste sa nám predstavili, keďže nebolo žiadne verejné
stretnutie s občanmi pre voľbami.
J. Kubiš – som dôchodca. Chcel by som zlepšiť život v obci, kúsok práce som už aj vykonal.
Vzal som si komisiu životného prostredia a chcel by som v tom pokračovať. Chcel by som
rozvinúť cestovný ruch. Mám určitý plán a budem ľudí informovať. Verím, že spolupráca
s občanmi bude dobrá a nájdeme „spoločnú reč“.
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D. Lichá – myslím si, že mňa za tie štyri roky poznáte. Všetci poslanci chceme komunikovať aj
so starostom aj s občanmi. Vieme, čo by sme chceli dokázať a zlepšiť. Máme na rozmyslenie
zvoliť si členov komisií aj z vašich radov a určite oslovíme občanov. Budeme radi, keď aj vy –
občania, nám pomôžete, aby sa tu žilo kvalitne a lepšie. Aby sem prichádzali možno aj nové
rodiny. Som stavbárka a chcela by som dotiahnuť veci, ktoré sa už začali a budem pozerať
dopredu – čo by sa tu ešte dalo upraviť. Samozrejme všetko záleží od financií.
S. Jackuliaková – ja mám sociálnu komisiu a budem sa snažiť vybaviť, aby sem chodila pani
doktorka. Máme obecné auto a môžeme voziť dôchodcov do Slovenskej Ľupče – je tam
lekáreň aj lekári.
M. Zemanová – myslím, že všetko už bolo povedané. Chcela by som, aby táto obec „žila“.
Nech to všetko funguje, hlavne komunikácia. Uvidíme, však len začíname.
L. Šišiak – ja som bol 5 rokov v zahraničí, takže niektorí ma nemáte odkiaľ poznať.
Očakávam, že budem môcť pomôcť obyvateľom, rozvíjať obec.
J. Kubiš – ja by som sa ešte chcel poďakovať predchádzajúcemu starostovi Mariánovi Píšimu
za pomoc a spoluprácu
M. Vojník – mňa veľmi mrzelo, že ste sa ako poslanci a taktiež starosta nepredstavili pred
voľbami. Zdá sa mi to také neštandardné. Čo si ja pamätám, vždy pred voľbami bolo
stretnutie s občanmi. Je to mínus, že ste sa nepredstavili, ale držím vám palce.
Z. Kánová – ja som sa chcela opýtať, či už máte rozdelené komisie, lebo Janko Kubiš vravel,
že má komisiu životného prostredia, Silvia vravela o sociálnej komisii. Teraz teda neviem, či
komisie sú rozdelené, alebo nie sú.
Starosta – komisie neboli presne dohodnuté. Štatút obce by sa mal meniť z dôvodu zlúčenia
komisií. Poslanci majú návrh na finančno-školskú komisiu, sociálno-zdravotná a komisia na
ochranu verejného poriadku, komisia životného prostredia a cestovného ruchu, kultúrnošportová komisia a stavebná komisia.
Z. Kánová – kto navrhoval toto zlúčenie? Kultúrno- školská komisia je veľmi náročná.
Starosta – navrhovali to noví poslanci. Bola aj taká myšlienka, že sa zruší kultúrna komisia. Ja
nechcem, aby sa táto komisia zrušila. Kultúrny život v obce môže úplne zaniknúť, ak nebude
kultúrna komisia.
M. Zemanová – návrh bol taký, že keďže všetci vieme, že najširší záber má kultúrno-športová
komisia, že členovia tejto komisie by boli všetci poslanci.
Starosta – ale nikto nechce byť predsedom. Chcete to všetko hodiť na starostu, nech si to
riešim všetko sám. Lukáš Šišiak má záujem o stavebnú komisiu a ako jediný mi dal
k dnešnému dňu zoznam odborníkov z obce. Musíte sa dohodnúť na komisiách a nie tam
niekoho natlačiť nasilu.
M. Senková – aj ja sa vám predstavím. Som rodáčka z Lučatína, roky som pôsobila vo verejnej
funkcii. Robila som 25 rokov ako poslankyňa v okrese Dolný Kubín. Myslím, že už v priebehu
mesiaca po voľbách ste ako poslanci mali premýšľať, koho by ste dali do komisií. Ja by som
tiež chcela byť členkou komisie, lebo som učiteľka, ale zatiaľ sa nikto z poslancov nespytoval.
Myslela som si, že noví poslanci vyhlásia do rozhlasu, kto by mal záujem byť členom určitej
8

komisie. Viem, že je to mravčia práca. Chcela by som, aby táto obec rástla. Dala som si
záväzok do nového roka, že sa budem zúčastňovať takýchto sedení.
Starosta – ja to rešpektujem. Poslanci majú záujem zmeniť štatút obce a komisie, čiže musí
sa to prejednávať na ďalšom zastupiteľstve. Verím, že poslanci oslovia občanov a aj po tomto
príspevku budú hľadať odborníkov z obce.
R. Riečan – je to prvé zasadnutie OZ pre nových poslancov. Nechcime od nich, aby všetko
vedeli. Nečakajme, že to stihnú za mesiac. To len na margo poslancov, že to nemajú
jednoduché. Chcem sa spýtať, či máte do budúcnosti víziu ohľadom ZŠ a MŠ? Už ste nad tým
rozmýšľali?
J. Kubiš – všetko je to o peniazoch a preto sme chceli, aby sme mali predložené aj zmluvy,
aby sme vedeli na čom sme.
M. Vojník – pán starosta vám nemôže vytlačiť všetky zmluvy. To si musíte nájsť na internete.
J. Slobodníková – tvrdíte, že v ZŠ majú zastaralú techniku – počítače. Mám neter, ktorá
pracuje vo firme, kde každý rok vyraďujú počítače, ktoré sú vo veľmi dobrom stave. Takže ich
treba osloviť a možno by to vedeli aj darovať.
Starosta – ďakujem, toto si veľmi cením a takto by mal uvažovať každý jeden občan, ktorý si
uvedomuje, že veci sa robia pre obec. Poprosím vás o kontakt a potom môžeme o tom
hovoriť ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
M. Vojník – budú vychádzať Lučatínske zvesti?
Starosta – máme v pláne osloviť ľudí a nadviazať na spoluprácu. Nie je to ľahká robota.
B. Bobáková – ja za iniciatívu rodičov a za Radu MŠ, ktorej som predsedníčka, by som chcela
navrhnúť minimálne 3-mesačné stretnutia s pani učiteľkami zo ZŠ a MŠ. Vyzývali sme k tomu
aj predtým a podarilo sa nám stretnúť sa 2 krát. Bolo by fajn, keby sa takéto stretnutia robili.
Možno by bolo dobré opäť otvoriť diskusiu ohľadom ZŠ a MŠ možno aj formou anonymných
dotazníkov. Je potrebné zveľadiť aj priestor pre deti.
J. Kubiš – navrhli sme starostovi, aby zvolal stretnutie s organizáciami pôsobiacimi v obci, aby
sme prejednali takéto vaše starosti.
J. Muránsky- nebudete mať skoršie sedenie, aby sme sa už na zasadnutí OZ nedohadovali?
Ako je to so zimnou údržbou?
Starosta – zimná údržba bude zabezpečená. Je tam pán Uhrík, ktorý pracuje ďalej na
dohodu. So všetkým sa obráťte na mňa. Ohľadom tých sedení, navrhoval som poslancom,
aby sme si pred každým zasadnutím OZ urobila pracovné stretnutie. Dvere obecného úradu
sú vždy otvorené. Každý poslanec môže prísť kedykoľvek na obecný úrad aj mimo zasadnutí
OZ s návrhmi a novými vecami.
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 1-14 5 – mi hlasmi /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L.
Šišiak, M. Zemanová/.
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Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Silvia Jackuliaková

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

Lukáš Šišiak

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

Bc. Pavel Kováč, starosta obce

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