Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 11. decembra
2009 o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc. - starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že
podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania schopné.
Starosta obce RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jozef Špalek, p. Štefan Trúchly.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Ing. Štefan Vojtuš, prednosta obecného úradu.

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.
2010.
4. Prerokovanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2010
s výhľadom na r. 2011-2012.
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.
6. Diskusia.
7. Záver.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici.
a.) Starosta obce informoval poslancov o procese ROEP v Obci Oščadnica. Ukončenie
spracovania operátu na Katastrálnom úrade by malo byť na jar 2010.

b.) Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave prípravy projektov zo
štrukturálnych fondov. V súčasnosti má Obec Oščadnica schválených 8 projektov.
c.) Hlavná kontrolórka obce Ing. Zbojanová informovala poslancov o uskutočnených
kontrolách, ktoré vykonala v zmysle poverenia z ostatného zasadnutia OZ, konaného
2.10.2009:
• Kontrola nájomných zmlúv nebytových priestorov – nájomcovia, ktorí majú
nedoplatky na nájomnom sú – Pekáreň – Juraj Trúchly a Autoservis – Ján Kopera.
Nedoplatky v prípade autoservisu p. Koperu sú riešené formou zápočtu a nedoplatky
v prípade pekárne sú riešené formou splátkového kalendára. Všetky nájomné zmluvy
nebytových priestorov sú uzatvorené v súlade so zákonom, na dobu neurčitú.
Nájomná zmluva s firmou MIROSBAU je taktiež uzatvorená štandardne, na dobu
neurčitú.
• Kontrola pohľadávok – v súčasnosti obec eviduje pohľadávky vo výške 64 349,59 € neplatičom boli odoslané upomienky, záväzky k 30.6.2009 boli vo výške 315.509,14 €
z toho 84 % tvoria investičné faktúry, stále sme pod hranicou 15 % - t.j. sme
v zákonných mantineloch, opatreniami na zníženie pohľadávok je vzájomné
započítavanie pohľadávok, tým sa znižuje stav záväzkov obce.
• Kontrola nájomných zmlúv bytových priestorov – v súčasnosti evidujeme dlh na
nájomnom bytových priestorov 784 €.
p. František Lipták – nájomná zmluva s firmou MIROSBAU je uzatvorená na prenájom
budovy ale aj pozemku?
Starosta obce – pozemok je rozdelený na dve časti – na ihrisko a časť zabratú materiálom.
Škôlka bola 19 rokov nevyužitá, firma MIROSBAU ju zrekonštruovala a využíva ju na
podnikateľské účely.
Ing. Rudolf Lipták – aká je výpovedná lehota nájomných zmlúv vo všeobecnosti?
Ing. Zbojanová – nájomné zmluvy sú uzatvárané na dobu neurčitú s výpovednou lehotou na
tri mesiace.
p. Jozef Špalek – predložila firma MIROSBAU faktúry, ktoré preinvestovala na rekonštrukciu
škôlky na schválenie?
Starosta obce – áno, faktúry boli vzájomne odsúhlasené. Rieši sa to vzájomným zápočtom.
Firma MIROSBAU túto budovu zrekonštruovala a tým zveľadila obecný majetok.
p. František Lipták – do zmluvy sa malo zakotviť viac m2. Nie len budova ale aj priľahlý
pozemok a nie na 10 rokov ale možno len napr. na 7. Stále nám tu niekto zveľaďuje a stále
necháva len bodrel.
p. Jozef Špalek – kým nikto o túto budovu nejavil záujem, tak sa nikto k tomu nehlásil. Teraz
keď je to opravené, tak má o to záujem každý. Či tá výška nájmu zodpovedá, to je otázne. Je
v tom započítané aj oplotenie a pod.?
MUDr. Ľudovít Cabuk – tak môže byť urobený dodatok k zmluve, kde sa započíta aj priľahlý
pozemok.

Starosta obce – tieto priestory začali byť zaujímavé až teraz keď sú zrekonštruované.

3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2010.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval o návrhu VZN s tým, že navrhol, aby sa výška miestnych daní ani
miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady už nijako nemenila
oproti r. 2009, nakoľko v júli 2009 prebehla úprava výšky poplatkov, táto úprava bola
jednomyseľne schválená, ale už je to strop.
Starosta obce uviedol, že od platenia daní boli v minulých rokoch oslobodené tieto subjekty:
cirkev, Kysucká galéria, Domov sociálnych služieb a Slovenský pozemkový fond. Navrhol,
aby týmto subjektom, okrem cirkvi bola zrušená táto úľava a bola im vyrúbená daň. Čo sa
týka Kysuckej galérie bude to cca 109 € + 2900 € za pozemok, DSS cca 600 €, SPF – výšku
dane vypočítame, ale bude to veľa, táto suma bude zaujímavá.
Starosta obce uviedol, že čo sa týka výšky daní a poplatkov – je to momentálne
akceptovateľná suma, navrhuje teda, aby sa výška daní a poplatkov neupravovala. Úľava na
dani, aby bola priznaná len pre cirkev a všetky ostatné náležitosti VZN, ktoré platilo aj pre
minulý rok, aby zostali v platnosti aj na nasledujúce zdaňovacie obdobie.
p. František Lipták – Domov sociálnych služieb – ako to tam dýcha? Je to naša firma, robia
tam naši ľudia.
Starosta obce – my s Domovom sociálnych služieb nič nemáme, nie je to naša firma. DSS
patrí pod VÚC. Poplatok za daň si dajú do rozpočtu.
p. Jozef Smolka – Slovenský pozemkový fond by mal platiť dane, napr. väčšina pozemkov na
Rači patrí SPF a zarába, tak nech aj platia.
p. Jozef Špalek – vyrúbme daň a uvidíme, čo sa bude diať, čo to prinesie.
MUDr. Cabuk – SPF bol oslobodený od platenia daní, teraz im bude zrušená úľava
a vyrúbená daň, ide o to aká je to rozloha.
Starosta obce – SPF si musí podať v zmysle zákona podať daňové priznanie a podľa toho
vyrúbime daň. Iná situácia bola, keď fungovala lesná škôlka, teraz sa zmenil charakter – nikto
sa o to nestará, ekonomická situácia sa dostáva na hranu.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 20/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 20/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

4. Prerokovanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Oščadnica na r. 2010 s výhľadom na
roky 2011-2012.
__________________________________________________________________________
Starosta obce – rozpočtom sme sa zaoberali taktiež na zasadnutí zastupiteľstva 24.7.2009, aby
sme prežili do konca r. 2009.
Na zasadnutí OZ dňa 12.12.2008 bol schválený rozpočet na r. 2009, na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva 24.7.2009 sme riešili korekcie v tomto rozpočte. ZMOS a taktiež Ministerstvo
financií SR nám doporučujú prijať rozpočet v zmysle rozpočtu pre r. 2007 čo sa týka výšky
podielovej dane z príjmu fyzických osôb.
Firma T+T a.s. Žilina nám poslala list, v ktorom nám oznámila, že od 1.1.2010 sa zvýšia
poplatky za odvoz odpadu o 11 %.
„Vďaka“ kolapsu energetiky počas kalamity v októbri tohto roku som sa dva krát stretol
s vedením SSE a.s. Žilina. Listom zo dňa 7.12.2009 nám ako VIP zákazníkovi ponúkli úpravu
zmluvných podmienok a zníženie cien za elektrinu o 15 % na rok 2010 + bonus za r. 2009 – 5
€ za MWh, v r. 2012 nám poskytnú zľavu 25 %. Otvára sa trh, začal sa konkurenčný boj.
MUDr. Cabuk – tým pokryjeme zvýšenie cien za smeti.
Ing. Kucharčík – snažia sa uzatvoriť zmluvy na viac rokov, aby boli zabezpečení do
budúcnosti. Dajú sa zistiť aj ceny u konkurencie ale SSE a.s. je lídrom na trhu a je otázne čo
nám to prinesie. Veľké domácnosti budú zlacňovať o 35 %.
p. Jozef Špalek – existuje nejaká konkurencia pre T+T?
Starosta obce - T+T a.s. funguje ako hodinky, nie je s nimi problém a sú lacnejší ako JOKO.
Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný. Príjmy = výdavky. Je takmer isté, že tento rozpočet na
r. 2010 budeme korigovať v závislosti od reálneho vývoja ekonomickej situácie na Slovensku.
Napr. hasiči – rozpočet 4000 € - spolupráca je veľmi dobrá, rozpočet je taký, že som škrtil
napr. kultúru a iné položky. Pri projektoch je proces implementácie, je otázne koľko dajú,
koľko budeme musieť doplatiť my – 5 % . Podľa odhadu MF SR príjem z podielovej danej
z príjmu fyzických osôb bude 1 mil €, život ukáže čo bude.
p. Štefan Ceniga – je možné podať žiadosť o poskytnutie NFP v spolupráci s Poliakmi na
hasičskú techniku, vraj treba požiadať priamo ministra vnútra p. Kaliňáka o dodanie
hasičského auta alebo riaditeľa Hasičského zboru SR.
starosta obce – ak je taká možnosť, treba to okamžite využiť. Mala byť nová výzva, teraz sú
tieto výzvy stiahnuté a nevieme aké budú kritériá. Musíme konať rýchlo.
p. Štefan Ceniga – treba dať zgenerálkovať cisternu, prispôsobiť na dnešnú dobu.
Potrebujeme financie pre mládež, na hasičskú techniku, výstroj. Potrebujeme preinvestovať
100 tis. Sk, ide mi to aby sme ich určite dostali.
Mgr. Dušan Poláček – ja sa na to pozriem, či sú nejaké možnosti, tiež mám nejakých ľudí,
ktorí by nám mohli pomôcť.
Starosta obce – peniaze dostanete keď budú.

p. Štefan Ceniga – sú položky, ktoré tiež nie sú také potrebné, napr. hokej a pod. Hasiči tento
rok zasahovali 10 x.
Starosta obce – o tom, ako a kde budú použité peniaze, o tom rozhodujem v konečnom
dôsledku ja. Materiálne vybavenie hasičov sa v rámci možností oproti minulosti výrazne
skvalitnilo. Požiadame o poskytnutie finančných prostriedkov na nové vozidlo. Do konca roka
zaplatíme ešte neuhradené faktúry.
Ing. Kucharčík – koľko si myslíte, že obec investuje do hokeja ročne? Keď to neviete tak
o tom nehovorte. Nebolo ani vhodné to spomínať. Na hokej sa míňa 20 tis. Sk ročne, v obci je
len hokej a futbal, žiadny iný šport. Vyjadrujte sa o veciach, o ktorých viete.
p. Štefan Ceniga – na antuke pri ihrisku sa rúbe drevo, trvám na tom, aby sa to dalo do
pôvodného stavu.
Starosta obce – podstata je jednoduchá, je to ľudský faktor, úcta a pod. Ihrisko je
nevysporiadaný pozemok, je tam asi 50 spoluvlastníkov. Stromy sa mali vyťažiť keď bolo
ihrisko rozbagrované.
Počas kalamity hasiči aj so zamestnancami obce pomáhali energetikom, maximálne sme im
vychádzali v ústrety a tým sa podarilo zvládnuť kalamitu. Toto sú činnosti – krízové situácie
– prečo DHZ v obci musí byť, nemôže však suplovať profesionálnych hasičov.
Mgr. Poláček – pre potreby obce je DHZ nevyhnutný.
p. Štefan Ceniga – dňa 30. 1. 2010 bude výročná členská schôdza DHZ – všetkých vás
pozývame.
Starosta obce – dá sa povedať, že rozpočet je fiktívny, je len na papieri, snažím sa vyváženým
spôsobom rozdeľovať financie, aby obec fungovala.
p. František Lipták – treba vyváženým spôsobom oceniť hasičov, lebo často robia zadarmo.
p. Jozef Špalek – najviac požiarov spôsobili dve konkrétne osoby, ktoré vypaľujú bez ohľadu
na nebezpečenstvo škody, ktoré môžu spôsobiť. To je zopár nezodpovedných ľudí. Nad
ihriskom je problém ako to drevo odtiaľ dostať dole, nie je tam prístup.
Starosta obce – žijeme v právnom štáte, musíme vyvíjať tlak na subjekty, ktoré sú na riešenie
takýchto situácií zo zákona zriadené.
MUDr. Cabuk – sem nevyriešime hasičský systém štátu.
Ing. Zbojanová – r. 2010 by sa mal zlepšovať, rozpočet bude spracovaný ešte položkovite ako
programový – bude predložený na schválenie na 2. zasadnutí OZ. Budeme ešte upravovať
rozpočet – napr. pri reálnom čerpaní z EÚ.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 21/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: – uznesenie č. 21/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.
___________________________________________________________________________
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Zbojanová oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2010.
K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 22/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 22/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
11 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

p. Jozef Smolka – žiadam, aby všetky informácie, ktoré sú tu prerokúvané boli zverejnené na
internete, aby si ich mohol každý v pokoji pozrieť.
Starosta obce – Samozrejme, že aj tento plán kontrolnej činnosti, ktorý bol teraz schválený
bude zverejnený na web stránke obce.
6. Diskusia.
___________________________________________________________________________
a.) p. Jozef Špalek – v prehľade pripravovaných projektov na čerpanie z EU – projekt č. 8 –
20 tis. € je spoločne pre nás aj pre Poliakov?
starosta obce – Poliaci dostanú 80 % z EÚ. My sme tam ako partner bez finančných
záväzkov.
b.) starosta obce – 25.11.2009 – ostrý prepoj na plyne – Závozy, Lalíky – aj posledná časť
obce je splynofikovaná.
Ing. Vojtuš – informoval poslancov o príprave nájomnej zmluvy medzi Obcou Oščadnica
a SPP – distribúcia a.s. Bratislava. Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu –
udelilo mu mandát, aby mohol podpísať túto nájomnú zmluvu. Zmluva je vo výške 12 mil.,
iný prevádzkovateľ ako SPP nie je. Je potrebné túto nájomnú zmluvu čo najskôr podpísať,
aby mohol plynovod fungovať a mohli sa ľudia napájať.
Ing. Kucharčík – musia sa robiť prenájmy, obec to nemôže predať. Tam nie sú žiadne
špekulácie, iná možnosť ako podpísať nájomnú zmluvu nie je.
MUDr. Cabuk – bolo to tak, že obec to financovala a potom to predala.

K tomuto bodu prijali poslanci Obecného zastupiteľstva v Oščadnici uznesenie č. 23/2009,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 23/2009:
Prítomní: 11 poslancov
Za:
10 poslancov
Proti:
1 poslancov – František Lipták
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

c.) Starosta obce informoval poslancov, že na Veľkej Rači z iniciatívy p. Milana Tomana bol
postavený drevený kríž, na výrobu antikorových častí obec poskytla príspevok 150 €.
p. František Lipták – bolo by dobré tam postaviť ešte veľkú rozhľadňu, bolo by to atraktívne.
d.) Starosta obce oboznámil poslancov s listom – žiadosťou Farského úradu Korňa
o poskytnutie finančného daru na výstavbu chrámu na hore Živčáková v Turzovke.
Obec v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nemôže poskytovať
sponzorské dary.
p. Štefan Trúchly – pán farár nech to vyhlási v kostole.
e.) p. Štefan Trúchly – cesta do Rovni – úsek ku Kľúčikovi – čia je to cesta?
starosta obce – túto miestnu komunikáciu p. Kľúčik bez vedomia a súhlasu obce sám
vyasfaltoval, cesta je obecná.
p. Trúchly – treba mu to teda zaplatiť, alebo nech to dá do pôvodného stavu, aby tam neboli
problémy, máme problém tam prejsť.
starosta obce – predvolám p. Kľúčika, aby to dal do pôvodného stavu, alebo mu to zaplatíme.
Miestna komunikácia je verejné priestranstvo. Budeme to riešiť.
f.) p. Štefan Trúchly – predložil žiadosť občanov obce – časť Rovne o úpravu cestovného
poriadku – zachádzku z Rovní do Lalíka.
starosta obce – VÚC je koordinátorom cestovných poriadkov, schvaľuje grafikony, niekedy
sa to nedá upraviť.
Ing. Vojtuš – je dosť nereálne, aby bolo tejto žiadosti vyhovené, sú to veľmi neekonomické
spoje. Vychádza sa podľa kilometrov.
starosta obce – budeme sa tým zaoberať a túto žiadosť prejednáme s vedením SAD a.s.
g.) Ing. Gabriela Kuchajdíková – malo byť vytvorené parkovisko pri Materskej škole Píla. Je
to tam veľmi nebezpečné.
starosta obce – parkovisko nebolo vytvorené kvôli financiám, firma EKOSTAV – Ing. Šutý
by mal asfaltovať pre Roľnícke družstvo cestu Gábori – Družstvo. Na jar keď bude asfaltovať
tak to dorobíme. Vybetónovali sme tam ten priestor.
Ing. Rudolf Lipták – to boli práce na viac, to už musí uhradiť obec, spádovalo sa to, navážka
zeminy, betónovanie.
starosta obce – reálne to vidím tak, že ak bude Ekostav robiť pre RD, tak to doriešime.
h.) p. František Lipták – pán starosta chcem, aby si sa vyjadril k týmto otázkam:
• hasičská zbrojnica – byty – je to ošarpané, čo sa s tým bude robiť?
• stará fara – malo sa to zatepľovať a robiť fasáda, čo s tým?
• p. Mičica – čo robil pre obec?

• Infobody – kto to spravuje, kto to opravuje, robí servis? Chodil okolo toho nejaký
Čech, teraz Neuman ...
• svetlo u Lalíka – na zastávke SAD – kedy bude opravené?
• cesta do Lalíka
• stará budova pri kostole – čo s ňou bude ďalej?
• koľko peňazí sme dostali za svetelné reklamy
• Račatik – na čo sú tam dve pracovníčky? Hovorili sme o polovičnom úväzku už pri
jednej pracovníčke, alebo to dať niekomu do prenájmu, nech si to na seba zarobí
• Daň – parkoviská, na Rači, prenájom – koľko má obec z toho peňazí?
• Združenie vlastníkov súkromných lesov – platia dane?
• Zastávka pri šijarni – z čoho bola financovaná?
Starosta obce:
• správkyňa prenajala stredisko spoločnosti, ktorú zastupuje p. Miklánek, spoločne sme
sa dohodli, že si zaplatia druhú pracovníčku v Račatiku + nám preplatia 1/3 platu prvej
pracovníčky.
• parkoviská – pravidlá pre zimnú údržbu zatiaľ nie sú celkom dohodnuté. Je fakt, že
Unimog je majetkom strediska, stará sa oň obec, počas zimy bude hradiť aj posypovú
soľ, materiál, časť z týchto nákladov bude hradiť stredisko. Čo sa týka nájmu
parkovísk, uvidíme keď sa začnú využívať. Ročný prenájom na sezónu – bol 30 tis.
Sk za jedno parkovisko.
MUDr. Cabuk – v minulej sezóne Kadura robil parkovanie, prenajmime mu
parkovacie plochy.
starosta obce – závažnejšia je tá skutočnosť, ako využívame ten Unimog. Ja dnes
nemám definitívneho partnera, s ktorým budem jednať o tejto záležitosti.
• p. Mičica – pomohol skonsolidovať účtovníctvo, softvérovo a servisne zabezpečuje
učtáreň.
• Infobody – zabezpečuje Sitour s.r.o. Banská Bystrica, výpadky sú spôsobované
vandalizmom. Pán Neuman rozumie týmto veciam, tak tieto bežné opravy
zabezpečuje on, aby tu nemuseli zakaždým chodiť z Banskej Bystrice.
• Cesta do Lalíka – táto komunikácia je cesta III. triedy - patrí ŽSK, bol som za p.
Blanárom aj Ing. Mokrým, aby sa to vyasfaltovalo.
• Autobusová zastávka pri šijarni – stála 25 tis. €, je najmodernejšia, takéto zastávky sú
len v Žiline a teraz u nás, také by mali byť všetky. Vznikla vďaka občanom, ktorí
uvoľnili pozemok (vďaka p. Spišiakovej).
p. František Lipták – je urobená precízne, ale či si dostal na ňu peniaze.
• Stará fara – pred piatimi rokmi p. Jozef Markuliak nám ponúkol, že urobí fasádu
a zateplí túto budovu. Zmenila sa situácia a neurobil to.
p. František Lipták – škoda, že to neurobil. Stále nás len zavádzaš.
starosta obce – v konečnom dôsledku som bol nakoniec rád, že to p. Markuliak
neurobil, leto táto budova nepotrebuje zateplenie, má hrubé múry.
• Budova pri kostole – na jar sa zbúra. Gavlák dostal za to aj s pivnicou 1,2 mil. Sk.
Musí sa to zabetónovať a postaviť prístrešok a niekomu prenajať.
• ZVSL – dva krát som jednal s vedením združenia. Právny stav je taký že, nie je
možné im vyrúbiť daň, nie je možné, aby ZVSL platilo dane za všetkých občanov.
Občania sú povinní si podať daňové priznanie a platiť dane.
p. Jozef Špalek – aj ty máš horu, zaplatil si daň? Dal si daňové priznanie?
p. František Lipták – všetko trpí, cesty sú zničené, obec tým trpí.
starosta obce – so štátnymi lesmi nikto nemá na vrch. Lesy SR platia daň.

p. František Lipták – máme tam riaditeľa, treba ísť za ním, aby pustil nejakú korunu.
• Lampa u Lalíka – budeme musieť kúpiť lampu a opraviť to. Ja pracovníka obce J.
Lalíka nejako nenaháňam, aby niekde kde nie je nutné svetlo to hneď opravoval,
z ekonomických dôvodov.
• p. František Lipták – nejaké koncoročné posedenie pre poslancov bude?
• Reklama na svetelných paneloch na zastávkach – tieto plochy sú prenajaté Marekovi
Dudiakovi a Martinovi Poláčkovi – nič za to neplatia, ale raz týždenne ich musia
všetky vyčistiť. Oni aj obsadzujú tieto plochy. Pre obec je dôležité hlavne aby tieto
plochy boli čisté. Možno by bolo dobré, aby bol na paneloch uvedený kontakt, kde si
môžu túto plochu prenajať pre reklamu.

7. Záver.
________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
starosta obce

p. Jozef Špalek
1. overovateľ

Ing. Štefan Vojtuš
prednosta obecného úradu

p. Štefan Trúchly
2. overovateľ

