Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 17.04.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav Lašček
- poslanci obecného zastupiteľstva

Neprítomní:

Iveta Mokrášová – poslankyňa obecného zastupiteľstva

Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:

-

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2019
6. Rozpočtové hospodárenie obec
7. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
8. Návrh Záverečného účtu Obce Branovo
9. Voľba členov do komisie
10. Zmluva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
11. Pozemky vo vlastníctve obce
12. Komunálny a triedený odpad v obci
13. Rekonštrukcia parku pri kamenárstve
14. Informácie
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že neprítomná je jedna poslankyňa a prítomní sú štyria poslanci.
Keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Roman Kalina, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Bc. Miroslav Lašček, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
1

nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)
Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce Ing. Andrea Šulíková.
K bodu 3. Návrh na schválenie programu
Starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu programu
rokovania OZ. Prítomní poslanci nemali žiadny návrh na zmenu programu ani doplňujúci bod
do programu rokovania. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 22/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2019
6. Rozpočtové hospodárenie obce
7. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
8. Návrh Záverečného účtu Obce Branovo
9. Voľba členov do komisie
10. Zmluva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
11. Pozemky vo vlastníctve obce
12. Komunálny a triedený odpad v obci
13. Rekonštrukcia parku pri kamenárstve
14. Informácie
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 je potrebné schváliť zmenu rozpočtu. Návrh na úpravu rozpočtu
dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce skonštatovala, že je potrebné
schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo, ktorá bola vykonaná rozpočtovým opatrením
č. 1/2019 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 23/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
2. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2019, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2019
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 24/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2019.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Rozpočtové hospodárenie obce
V tomto bode programu starostka skonštatovala, že je potrebné schváliť Rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2019. V prípade, že obec bude v roku 2019 hospodáriť
s prebytkom, tak prebytok navrhujem, aby sa rozdelil do rezervného fondu a v prípade
schodku, aby sa schodok vykryl z rezervného fondu. Poslanci s návrhom starostky súhlasili
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 25/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2019 do rezervného fondu.
2. vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2019 z prostriedkov rezervného fondu.
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Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Odborné stanovisko k záverečnému účtu predložila
hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Abrahámová. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu Obce Branovo za rok 2018 dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Ing. Silvia Abrahámová skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného
zákona. Bol zverejnený najmenej 15 dní pred zasadnutím OZ spôsobom v obci obvyklým
a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie celoročného hospodárenia obce
bez výhrad. K vyjadreniu hlavnej kontrolórky nemali poslanci žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 26/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Branovo za rok 2018.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Návrh Záverečného účtu Obce Branovo
V rokovacom bode č. 8 bol prerokovaný návrh Záverečného účtu Obce Branovo za rok 2018.
Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený dňa 01.12.2017. V priebehu roka bol
rozpočet zmenený päťkrát. Obsahom záverečného účtu je podrobný rozbor plnenia bežných
i kapitálových príjmov a výdavkov, rozbor príjmových i výdavkových finančných operácií,
bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých a prijatých
dotáciách. Záverečný účet obsahuje aj prehľad o rozpočtovom hospodárení obce za rok 2018.
Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške + 957,00 Eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový
vo výške – 8 419,16 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vznikol z dôvodu splatenia dlhu za
stavebné práce „Rekonštrukcia a modernizácia chodníka“ podľa Zmluvy o dielo č. 2014/99.
Dlh bol vo výške 15 873,00 Eur. Ďalším kapitálovým výdavkom bola realizácia obecnej
kuchyne, ktorej súčasťou je kuchynská linka v hodnote 2 550,00 Eur. Kapitálovým príjmov
bol príjem z predaja ornej pôdy vo výške 10 003,84 Eur. Rozdiel medzi príjmovými
a výdavkovými finančnými operáciami bol + 5 138,28 Eur. Celkové hospodárenie obce bolo
vo výške – 2 323,88 Eur, ktoré bolo vysporiadané z rezervného fondu. Poslanci k návrhu
záverečného účtu nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 27/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) schvaľuje
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
2. vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu.
b) berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia vo výške – 2 323,88 Eur.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Voľba členov do komisie
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9, v ktorom je potrebné zvoliť a schváliť členov
komisie na ochranu verejného záujmu. Zriadenie komisie bolo schválené na ustanovujúcom
zasadnutí uznesením č. 4/2018. Členovia komisie majú nárok na odmenu a musia byť
prihlásení v sociálnej poisťovni. V prípade ak sa člen vzdá nároku na odmenu nie je
povinnosť prihlásenia do sociálnej poisťovni. Starostka obce navrhla, aby komisia mala
najviac 3 členov z radu poslancov. Poslanci s jej návrhom súhlasili a určili za členov komisie
poslanca Fülöpa, Bc. Laščeka a Kalinu, ktorí sa zároveň vzdali nároku na odmenu.
Uznesenie č. 28/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
členov do komisie na ochranu verejného záujmu poslanca Romana Kalinu, Bc. Miroslava
Laščeka a Michala Fülöpa, ktorí sa zdávajú nároku na odmenu.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Zmluva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 10, v ktorom informovala poslancov o návrhu zmluvy
o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena. Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s., pripravuje stavbu „Návrh šachty sekčného uzáveru na trase Nové Zámky – Kolta“, ktorá
má byť umiestnená na pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Branovo, parcela
registra „E“ KN č. 351/2, orná pôda o výmere 2429 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1.
Poslanci si preštudovali zmluvu, ku ktorej nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 29/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s..
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Pozemky vo vlastníctve obce
V rokovacom bode č. 11 starostka obce informovala prítomných poslancov so zámerom
predaja stavebných pozemkov, ktorý je potrebné schváliť. Jedná sa o obecné pozemky
v extraviláne obce evidované na LV č. 1 parcela „C“ č. 347/47 o výmere 2500 m2 a pozemky
evidované na LV č. 878 parcela registra „E“ č. 16/3 o výmere 14057m2. V tejto súvislosti bol
oslovený geodet, ktorý vypracoval návrh geometrického plánu. Starostka predložila
prítomným poslancom návrh stavebných pozemkov s konkrétnou výmerou. Poslanci
s návrhom stavebných pozemkov súhlasili a schválili zámer predaja pozemkov. Ing. Juraj
Mellen navrhol, aby starostka dala vypracovať cenové ponuky na miestne komunikácie, ktoré
bude potrebné v tejto lokalite vybudovať, taktiež cenové ponuky na osvetlenie a vyčísliť
náklady na prípojky. Zároveň navrhol cenu za m2 okolo 20,00 Eur. S jeho návrhom súhlasili
aj ostatní poslanci. V tomto bode nemal pripomienky už nikto z prítomných poslancov a tak
sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 30/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
vypracovanie geometrického plánu pozemkov a zámer predaja pozemkov.
Hlasovanie:

za:
4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Komunálny a triedený odpad v obci
V rokovacom bode č. 12 informovala starostka obce prítomných o neustále sa objavujúcich
skládkach odpadu či už v intraviláne alebo extraviláne obce. Je potrebné ísť ľuďom príkladom
a ukázať im ako sa má odpad triediť. Do obci boli zakúpené 120 l nádoby na triedený odpad,
ktoré sú farebne rozlíšené a 3 kompostéry. V obci sú rozmiestnené aj 1100 l nádoby na sklo
a papier. Je potrebné ľuďom ukázať aký odpad do akej nádoby patrí. Každá domácnosť obdrží
do svojej poštovej schránky sprievodcu triedením odpadu. V častiach, kde sa vyskytujú
skládky odpadu budú umiestnené tabule s upozornením o zákaze vývozu smetí. V zbernom
dvore bol umiestnený veľkoobjemný kontajner 5000 l pre jarné upratovanie, ktorý sa dvakrát
naplnil. Na budúci týždeň sa začne riešiť odpad za ihriskom, ktorý sa musí dôkladne
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vytriediť. Objednaný je štiepkovač, ktorý príde v máji po príprave konárov. Drvenie konárov
bude stáť okolo 2 000,00 Eur. Bolo by dobré dohodnúť sa na tom, ako budeme v budúcnosti
postupovať s takýmto odpadom. Či dovolíme ľuďom naďalej nosiť konáre za ihrisko alebo
ich budú dvakrát ročne vykladať pred dom a uskutoční sa zber konárov spred domov.
Vzhľadom na to, že sa nám zvyšujú náklady na odpad bude potrebné buď zvýšiť poplatok za
komunálny odpad alebo donútiť ľudí k triedeniu odpadu. V tomto bode otváram diskusiu.
Do diskusii sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý navrhuje zvýšiť poplatok za komunálny
odpad. Taktiež navrhuje urobiť verejnú schôdzu ohľadne odpadu. So zberom konárov spred
domov nesúhlasí, pretože každí si strihá stromy v inom čase a preto navrhuje nosenie konárov
naďalej za ihrisko, ale miesto pre uloženie konárov oplotiť, aby sa tam nedostal aj iný odpad.
S jeho názorom súhlasili aj ostatní poslanci, ktorí taktiež súhlasili so zvýšením poplatku za
komunálny odpad a s verejnou schôdzou. O termíne verejnej schôdzi sa obecné zastupiteľstvo
dohodne na najbližšom stretnutí. Starostka poznamenala, že v prípade zvýšenia poplatku za
komunálny odpad bude potrebné otvoriť VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré by bolo účinné od nového
roka a navrhla uskutočniť pracovnú poradu ohľadne VZN č. 2/2016. Prítomní poslanci nemali
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 31/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spôsob triedeného odpadu a nakladanie s odpadom a zeleným odpadom.
Hlasovanie:

za:
4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Rekonštrukcia parku pri kamenárstve
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13. Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bola
prerokovaná rekonštrukcia parku pri kamenárstve a rekonštrukcia parkoviska. Pôvodne sme
plánovali urobiť rekonštrukciu parkoviska. Po rade odborníka som dospela k záveru, že
parkovisko necháme v pôvodnom stave kvôli parkovaniu nákladných áut a ukladaniu ťažkých
mramorových tabúľ na parkovisko. Keby sme zrekonštruovali parkovisko, tak ako sme
plánovali, tak by to bola zbytočná investícia, pretože odstupom času by sa pod ťarchou áut
a tabúľ začalo parkovisko rozpadávať. Urobiť kvalitné parkovisko by bola veľmi drahá
investícia. Rekonštrukciou by prešiel len samotný park a chodník medzi Mártiovými
a Balážovými. Poslanci s návrhom starostky súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 32/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
„Rekonštrukciu parku pri kamenárstve“.
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Hlasovanie:

za:
4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Informácie
V rokovacom bode č. 14 starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach v obci:
1. Intravilán a extravilán obce sa priebežne čistil. Čistili sa járky pri ceste z Dvorov nad
Žitavou, rybníková cesta, cesta smerom do Veľkých Loviec a smerom do Semerova.
2. Nahlásené sme mali dve skládky odpadu, ktoré boli odstránené.
3. V obci prebehlo jarné upratovanie. V zbernom dvore bol umiestnený veľkokapacitný
kontajner pre objemný odpad.
4. Do Materskej školy boli zakúpené a namontované 4 vodovodné batérie.
Z bezpečnostných dôvodov boli na radiátory v MŠ namontované kryty, na elektrinu
bola urobená revízia a na budove MŠ bol opravený hromozvod.
5. Na traktor a krovinorezy sa dala urobiť údržba.
6. Uzatvorila sa zmluva na vypracovanie miezd s firmou EKOPAM. Celoročné
vypracovanie miezd nás bude stáť približne 1 395,50 Eur. V predošlých rokoch nám
mzdy spracovávala firma PaM servis, ktorej sme platili približne 2 270,00 Eur ročne.
7. So spoločnosťou ARRIVA sme mali uzatvorenú zmluvu. Predmetom zmluvy bol
príspevok na autobusovú prepravu vo výške 164,00 Eur mesačne. Podarilo sa mi
vyrokovať, aby obec nedopláca na autobusovú prepravu.
8. Spoločný obecný úrad v Šuranoch, ktorý je zabezpečovaný finančnou participáciou
zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov, zvýšil predpokladané náklady na
chod SOÚ na 1 občana na rok z 0,62 Eur na 0,86 Eur.
9. Je potrebná rekonštrukcia cesty pri novovybudovanom chodníku pri pánovi Feketem.
Je potrebné zaplátať diery na ceste a preto vám predkladám cenovú ponuku vrecového
asfaltu.
10. Slovenská agentúra životného prostredia vypísala výzvu, cez ktorú sa môže uchádzať
o dotáciu na výsadbu stromov vo výške 16 500,00 Eur.
11. V rámci miestnej akčnej skupiny MAS – Dvory a okolie je potrebné zadefinovať
opatrenie, cez ktoré sa budeme uchádzať o dotácie.
12. Predkladám Vám cenovú ponuku na rekonštrukciu kúrenia a vody na obecnom úrade.
Cenová ponuka na kúrenie je 7 228,00 Eur a na vodu 1 941,88 Eur.
13. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo pre našu obec dotáciu na
podporu športu vo výške 1 400,00 Eur, na podporu kultúry 1 700,00 Eur a na podporu
rozvoja cestovného ruchu 1 800,00 Eur.
14. Podaná bola žiadosť na multifunkčné ihrisko a kamerové systémy.
15. Do 31.03.2019 bolo možné na MF podať žiadosť na rekonštrukciu obecnej budovy.
Výška dotácie je približne 13 500,00 Eur. Žiadosť bola podaná.
16. Na PPA bola podaná žiadosť na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Zatiaľ sme nedostali
žiadne vyjadrenie.
17. V roku 2017 sme obdržali kapitálovú dotáciu na verejné osvetlenie vo výške 6 000,00
Eur. Dotáciu musíme v tomto roku vyčerpať. Predkladám Vám dve cenové ponuky na
verejné osvetlenie. Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, aby sa zakúpili svetlá, ktoré
už máme namontované na hlavnej ceste. Ing. Juraj Mellen navrhol, aby sa pokračovalo
s výmenou verejného osvetlenia v uliciach okolo centra obce. S jeho návrhom súhlasili
aj ostatní poslanci.
8

18. Vyberajú sa dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálny odpad
a smetné nádoby.
19. Po PN nastúpil do zamestnania Mellen a Regás. Ďalej práceneschopný je Ivan. Od
01.05.2019 nastúpi do zamestnania pán Marián Kukučka.
20. Dňa 19.03.2019 sme zaevidovali sťažnosť od pána P. Gašparíka, v ktorej sa sťažoval
na svoju susedu pani I. Vetterovú, ktorá odorávaním, odhrabávaním zeminy popod
plot spôsobu, že sa plot nakláňa a narušuje sa jeho statika, čím vzniká nebezpečie
vzniknutia škody na majetku alebo zdraví. Na podnet tejto sťažnosti sme s pánom
poslancom Fülöpom vykonali tvaromiestnu prehliadku, ktorej sa zúčastnila manželka
sťažovateľa a pani Vetterová. Šetrením bolo zistené, že sťažnosť pána Gašparíka bola
bezpredmetná. Pod pozinkovaným pletivom je vybudovaný žľab, pod ktorým nie je
možné, aby suseda odorávala alebo odhrabávala zeminu. Zo strany susedy je pôda na
jeden meter neobrobená, pretože sa zdržuje akejkoľvek činnosti pri plote. Pán
Gašparík nebol s naším vyjadrením stotožnení.
21. Do obecnej kuchynky bola zakúpená chladnička. Na okná sa zakúpili záclonky a boli
namontované vonkajšie sieťky.
22. Pán Bobček zabezpečuje opravu starého verejného osvetlenia a všetky
elektroinštalačné služby na obecných budovách.
23. Je potrebné zakúpiť zadné dvere na dom smútku a rošt pred dvere.
24. Od 01.05.2019 budeme prispievať 2% tým zamestnancom, ktorí si uzatvorili
doplnkové dôchodkové sporenie a to v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky
2018-2020 v čl. II bod 7. výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
sporenie v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2019 a počas roka
2020 je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na
doplnkovom dôchodkovom sporení.
25. Dňa 25.05.2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.
26. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili obecnej zabíjačky.
27. Pripravujú sa nasledovné kultúrne podujatia:
- Stavanie májového stromu - 30.04.2019
- Medzinárodný deň detí a súťaž vo varení gulášu – 01.06.2019 alebo 08.06.2019
- Levanduľový deň – 15.06.2019
- Hodové dni – 26 - 28.07.2019
28. Čo sa týka Levanduľového dňa. Navštívila ma organizátorka tohto podujatia, ktorá
tento rok plánuje umiestnenie remeselníckych stánkov niekde v okolí jej domu. V tom
páde by v centre obce nebol žiadny stánok. Po iné roky sme zvykli mať aj my ako
obec svoj stánok. Plánujete aj tento rok sa zúčastniť na levanduľovom dni. Poslanec
Ing. Juraj Mellen navrhol, aby obecný stánok na Levanduľovom dni nebol, keďže
všetky stánky budú sústredené v okolí levanduľového poľa, kde každoročne varia aj
dva druhy gulášu. K jeho názoru sa priklonili aj ostatní poslanci.
29. Na gazdovskom dvore bude aj tento rok deň detí. Neoficiálny termín je zatiaľ
25.05.2019. Tu sme tiež zvykli mávať obecný stánok. Prosím o vyjadrenie. Poslanec
Michal Fülöp navrhol, aby sme sa ako obec zúčastnili tohto podujatia.
30. Ďalej je potrebné riešiť Hodové dni. Keďže už je dosť vysoký termín jediná voľná
skupina je Trevis, ktorá by hrala v sobotu. Ďalej je potrebné doriešiť umiestnenie
kolotočov. Poslanci s umiestnením kolotočov na miestnom ihrisku nesúhlasili.
Poslanec Fülöp navrhol uzatvoriť cestu od obecného úradu smerom k starej Lile a na
tom úseku rozložiť kolotoče. K jeho návrhu sa priklonil aj poslanec Bc. Lašček, ktorý
je za to, aby kolotoče boli čo najbližšie k centru obce. Starostka navrhla, že zavolá
kolotočiara, aby si prišiel pozrieť priestor a podľa toho, aby priniesli aj kolotoče.
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K bodu 19. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp sa zaujímal či zdravotne ťažko postihnutí občania majú úľavy
na daniach. Starostka obce mu odpovedala, že v našich VZN nie sú zohľadnené žiadne
úľavy na miestnych daniach a poplatkoch.

K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce

Overovatelia:
Roman Kalina v. r.
Michal Fülöp v. r.

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