
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupitel stva konaného dna 5. 8.2011

Program: 

K bodu l/

K bodu 2/

K bodu 3/ 
Zapisovatel : 
Overovatelia: 

K bodu 4/

K bodu 5/

K bodu  6/

vid  príloha Pozvánka

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce na   zasadnutí  OZ 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené a po konzultácii so stavebným úradom v Pruskom sa 
zacne pripravovat  projektová dokumentácia prístavby garáže.

: Ing. Gabriela Konícková
Ing. Lívia Ficlová, Milan Kvasnica

Starosta obce predniesol informácie o výzvach, do ktorých by sa obec mohla zapojit . 
Informoval o stretnutí starostov na OÚ Pruské ohl adne pripravovaného projektu na riešenie 
biologicky rozložitel ných odpadov. Cena projektu za spracovanie žiadosti by mala 
predstavovat   2.500 €, co pri cca 10 obciach by predstavovalo sumu za spracovanie pre každú 
obec okolo 250 €. Bude potrebné dokladovat  5 % - nú spoluúcast  (vlastné prostriedky), 
a ked že mikroregión takúto sumu nemá, bude potrebné po vypracovaní rozpoctu previest  
tieto prostriedky na úcet mikroregiónu. Z našej obce bola požiadavka na malotraktor a drvic. 
Do úvahy by pripadala aj d alšia výzva na budovanie cyklotrás a náucných chodníkov, 
s ktorou poslanci súhlasia a navrhujú stretnutie s firmou, ktorá by nám pomohla pri 
vypracovaní projektu.

– prijatie platby a kontrola z PPA
Starosta obce informoval poslancov o priebehu kontroly z Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry na základe predloženej Žiadosti o platbu z verejných financných prostriedkov ES 
a SR, ktoré môžu byt  preplatené len na základe vykonanej kontroly. Starosta obce 
konštatoval, že po vykonanej kontrole nami vynaložené oprávnené náklady budú preplatené 
a cast  z poskytnutého financného príspevku na projekt „Rekonštrukcia obecného úradu“ vo 
výške 75 399,22 eur bolo použitých na splátku úveru v Dexia banke, kde nám zostáva dlh vo 
výške 100 464,15 eur.. 

- rozšírenie rozhlasu na Slávnicu
Na základe požiadaviek našich obyvatelov v novostavbách na ulici do Slávnice, informoval 
starosta obce o pripravovanom rozšírení rozhlasu. Pre rozšírenie rozhlasu je potrebné zakúpit  
reproduktory a kábel. Podla prieskumu trhu a cenových ponukách od rôznych firiem, 
navrhuje najlacnejšie riešenie od frmy MK HLAS, ktorá by nám dodala reproduktory, 
potrebný materiál a aj samotný výkon prác. Celková cena dodávky a montáže je 285,24 eur.
   



K bodu 7/
-

K bodu 8/

K bodu 9/

K bodu 10/

úprava a doplnenie VZN obce 
Po niekolkých upozorneniach obcanov v miestom rozhlase sa nezmenila situácia v obci 
s volne sa pohybujúcimi psami a požiadavkami na prenájom LTK a športového areálu, 
starosta obce navrhuje poslancom premysliet  a dopracovat  VZN obce :

- o postihoch majitelov psov a sadzobníku pokút, 
- sadzba za prenájom letného kultúrneho stánku pri organizovaní zábav
- sadzba za prenájom tenisových kurtov, asfaltového ihriska pre firemné akcie
- sadzobník pokút pri vývoze smetí na nelegálne skládky

- navýšenie rozpoctu na vyradenie registratúrnych záznamov
Po schválení žiadosti o predlženie termínu predkladania návrhu na vyradenie 
registratúrnych záznamov nám p. Eva Šimíková z Považskej Bystrice vyradila 
registratúrne záznamy za roky 1990-2000, cím nám pomohla predíst  porušeniu § 30a, bod 
n) zákona c. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

- V bode rôzne starosta obce informoval poslancov v súvislosti s vyradením 
registratúrnych záznamov o nevyhovujúcich skladovacích priestoroch na uloženie 
registratúrnych záznamov. Je potrebné zabezpecit  plechové uzamykatelné skrine a 
pripravit  ponuky na nákup skrín.

-  Dalej informoval poslancov o pozvánke z Vodnan, v ktorom pozývajú zástupcov z 
Regionálneho združenia Vlára-Váh na návštevu. Predpokladá sa, že z každej obce sa 
zúcastnia dvaja zástupcovia.

- Starosta obce informoval poslancov o dorucenom liste z Meliorácií, ktoré pozastavili 
kolaudacné konanie pre p. Alenu Baginovú pre nesplnenie podmienok stavebného 
povolenia – nedošlo k majetko-právnemu vysporiadaniu správcom vodnej stavby –
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

- Starosta obce informoval poslancov o postupnom doplnovaní inventára do kuchyne 
potrebného pre rodinné oslavy. Dokúpili sa polievkové misy, naberacky, kompótové 
misky, solnicky a je potrebné dokúpit  poháre.

- Ing. Ficlová reagovala na výzvu Agentúry životného prostredia „Program obnovy 
dediny“, v ktorej by sa mohlo zacat  realizovat  oplotenie cintorína a dohodli si termín 
obhliadky cintorína.

- P. Veselý mal pripomienku na prašnost  nákladných áut pri detskom ihrisku a poslanci 
sa dohodli na rokovaní s firmami, ktoré spôsobujú prašnost  ciest.

Uznesenie c. 8/2011

Obecné zastupitel stvo:

l. b e r i e   n a    v e d o m i e:

a/ plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ
b/ informáciu o Výzve na riešenie biologicky rozložitelných odpadov
c/ kladnú správu o kontrole z PPA 
d/ informáciu o stretnutí Regionálneho združenia Vlára-Váh vo Vodnanoch



e/ List z Hydromeliorácií, š. p. Bratislava

2. s c h v a l  u j e:

a/  ponuku na dodávku a montáž firmy MK Hlas na rozšírenie rozhlasu na Slávnicu
b/  navýšenie rozpoctu obce o 660 eur na vyradenie registratúrnych záznamov 
c/  obhliadku cintorína s termínom 17. 8. 2011 v súvislosti s Výzvou Slovenskej Agentúry 

Životného prostredia
d/  stretnutie s firmou Darja, s.r.o.,  PD Bolešov na zabránenie prašnosti ciest 
e/  nákup inventára do kuchyne 

Zapísala:  Gabriela Konícková ……………………

Overovatelia:

Ing. Ficlová Lívia ……………………

Kvasnica Milan         …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….
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