
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

 
Číslo: 133/Cha/2020 

 

                                         Z á p i s n i c a 
   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

                     31.03.2020   o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

           Miroslava Adamková 

           Róbert Gažúr 

                 Martin Masný 

                 Radoslav Masný  

                 Viliam Masný 

 

Ospravedlnení: Pavol Masný, Ing. Lenka Danková 

Ostatní prítomní:  Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                              Anna Horčičáková – zamest. obce 

                        Ing. Gabriela Šupejová – zamest.obce 

Program rokovania:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie a  schválenie  zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č.46-64 /2019 

4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 a správa hlavného kontrolóra za 4-štvťrok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2019 a individuálna výročná správa 

6. List manažmentu obce – Správa audítora za rok 2019 

7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2020 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

9.  Rôzne: A. Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu        

                      vlády SR rekonštrukcia komunikácie stredu obce  

                 B. Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej       

                      republiky stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ 

                 C. Návrh na výmenu a odkúpenie časti pozemku pri KD od p. Jozefa Súlovca 

10. Žiadosti - Diskusia 

11. Záver 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal prítomných 

poslancov, hlavného kontrolóra , pracovníčky OcÚ. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, 

neprítomní:   Pavol Masný ,Ing. Lenka Danková ktorí sa ospravedlnili 

Predniesol program rokovania. 

Dal hlasovať.  

Program rokovania bol jednohlasne schválený.  

 

 



Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0 

Proti:                          0 

 

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej   

komisie 

 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Miroslava Adamková, Viliam Masný 

              Návrhová komisia:Martin Masný, Róbert Gažúr 

Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2 

Hlasovali za: Martin Masný,  Radoslav Masný, Róbert Gažúr 

                      Viliam Masný, Miroslava Adamková 

                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z   uznesenia č. UZ 46-64 /2019 

Viliam Masný  ,zástupca starostu obce  predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ. K jednotlivým bodom uznesenia sa vyjadril starosta obce .  

Viliam Masný sa vyjadril  k uzneseniu č. 55 a 56 /2019 vo veci výšky nájmu za pozemky pod 

vrtom. Lesné a pasienkové spoločenstvo navrhujú prenajať pozemky pod vrtmi po 300€ ročne 

za každý vrt.  

Navrhuje, aby  nám Lesné spoločenstvo prenajalo pozemky pod  vrty bezodplatne, keďže 

využívajú naše miestne komunikácie bezodplatne na zvoz dreva , aby sa to riešilo recipročne. 

V opačnom prípade by sa malo prijať Všeobecné záväzné nariadenie  na využívanie obecných 

ciest. Konzultoval to aj s právnym zástupcom.  

 Starosta navrhol riešiť to  na valnom zhromaždení podielnikov Lesného a pasienkového 

spoločenstva.  

Starosta obce  konštatoval, že uznesenie č. 62/2019 trvá , ostatné uznesenia  sú splnené. 

Geometrický plán je pripravený. Dohodne sa s p. Lehockým o podmienkach žiadosti na 

výstavbu garáže. 

Starosta informoval, že ŠK TJ bude krátiť dotácie, lebo sa zrušili v prvom polroku zápasy 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie 

 

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 a správa hlavného kontrolóra za 4- štvrťrok 

2019 

 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 vypracovala  ekonómka Ing. Gabriela Šupejová 

- Bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.  

- Hlavný kontrolór predniesol  plnenie rozpočtu a správu hlavného kontrolóra. 

- Finančné hospodárenie obce sa v uvedenom období  riadilo  schváleným rozpočtom na 

rok 2019 po schválených úpravách OZ. 

 

 

 



Rozpočet na rok 2019 

Príjmy k 31.12.2019 

Bežné                          436.556,39 €                         95 % 

Finančné operácie                                        111.036,05 €                         95 % 

Kapitálové príjmy  štátny rozpočet       8.000,00 €  7 %   

Environmentálny fond                                 120.000,00 €                       100 % 

 

Príjmy spolu:                                               676.122,44 €82 % 

 

Výdavky k 31.12.2019 – bežné                   342.057,88 €                        83 % 

Kapitálové výdavky                                      249.246,96 €                        87 % 

Finančné operácie                                             2.169,01 €                        76 % 

 

Výdavky spolu:                                           593.473,85 €                         84 % 

 

Stav účtov obce Podhorie: 

Názov banky Stav k 31.12.2019  

Prima banka 96.031,45 € Účet obce 

Prima banka 6.625,75 € Termínovaný účet 

Prima banka 21.661,67 € Rezervný fond 

Prima banka 419,69 € Školská jedáleň 

Prima banka 454,55 € Sociálny fond 

Prima banka        24,10 € Dotácia DHZ 

Prima banka       10,00 € Kanalizácia 

Pokladňa 325,83 €  

 

Úvery: Obec k 31.12.2019 neeviduje úvery. 

 

Záväzky voči dodávateľom :                    4.997,94 € 

Záväzky voči dodávateľom ŠJ :                   346,38 € 

Pohľadávky – odoslané faktúry :                 109,50 € 

 

Správa hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2019 

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce predniesol správu za 4. štvrťrok 2019 v ktorej 

uviedol: 

Kontrolná činnosť v danom období bola vykonávaná v rámci Obecného úradu Podhorie. 

Hlavnou  úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonitosti, hospodárnosti, 

účinnosti a účelovosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom, obce 

v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Z. z. a novely zákona č. 

258/2009 Z. z.  

 

Správa je spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, obsahuje všetky predpísané údaje a dáva postačujúce 

informácie o priebehu hospodárenia za uvedené obdobie. Obec priebežne uhrádza všetky 

svoje záväzky voči subjektom- bankám, dodávateľom, zamestnancom ako aj daňové a ostatné 

záväzky. Konštatoval, že obec disponuje dostatočným stavom finančných prostriedkov 

potrebných na bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom. 

Odporúčanie hl.kontrolóra:  

- Pribežne sledovať stav majetku, aby bol v súlade s analytickou evidenciou 

- V prípade potreby upraviť rozpočet obce rozpočtovým opatrením 



- Pripraviť  záverečný účet obce za rok 2019 

- Sledovať čerpanie rozpočtu na rok 2020, najmä kapitálové výdavky  

Správa hl.kontrolóra bude prílohou k zápisnici v papierovej forme. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0 

Proti:                          0 

 

 

 

K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra  

k záverečnému účtu obce za rok 2019 a individuálna výročná správa 

 

 

Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

a individuálna výročná správa – predložil hl. kontrolór  po vypracovaní Ing. Gabriely 

Šupejovej .Záverečný účet bol vypracovaný podľa metodiky Ministerstva financií SR. 

Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých 

príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce. Vykazované príjmy a výdavky boli overené 

v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom obce na rok 2019  

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený ako prebytkový v celkovej výške príjmov 509.255 

€ a celkovej výške výdavkov 485.761 € s plánovaným prebytkom hospodárenia 23.494 €. 

Po úpravách rozpočtu, pri zachovaní prebytkového rozpočtu boli príjmy vo výške 819.930,70€ 

a výdavky 704.035,75 € s prebytkom 115.894,95 €  

 

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 676.122,44 €, čo  je 

82,46 % plnenie predpokladaných príjmov, z toho bežné príjmy vo výške 94,81 %, kapitálové 

príjmy vo výške 52,99 % a finančné operácie vo výške 94,94 %.  

 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 593.373,85 €  čo je  84,30% 

plnenie predpokladaných výdavkov z toho bežné výdavky vo výške 342.057,88 € - 82,54 % , 

kapitálové výdavky vo výške 249.246,96 € - 86,92 % a výdavkové finančné operácie ( splácanie 

istiny z úveru ŠFRB ) vo výške 2.169,01 € - 76,11 % 

Rozpočtové hospodárenie skončilo s prebytkom vo výške 71.885,39 €. Prebytok hospodárenia 

navrhol použiť na tvorbu rezervného fondu obce.  

Hlavný kontrolór obce odporučil Obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce Podhorie za 

rok 2019 schváliť. 

 

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019. 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 



Podrobný Záverečný účet obce je zverejnený na web stránke obce a v písomnej forme tvorí 

prílohu k zápisnici.  

Individuálna výročná správa obce za rok 2019- poslancom  bola doručená správa s ktorou sa 

mohli  podrobne oboznámiť. Nakoľko poslanci nemali pripomienky k individuálnej výročnej 

správe  starosta obce dal hlasovať. 

Individuálna výročná správa obce za rok 2019 je zverejnená na web stránke obce a v písomnej 

forme  tvorí prílohu k zápisnici.  

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0Proti:                          0 

 

 

 

 

K bodu 6. List manažmentu obce – Správa audítora za rok 2019 

 

Ing. Gabriela Šupejová predniesla list manažmentu obce – dodatok k správe o plnení rozpočtu 

a účtovnej závierky za rok 2019.  V mesiaci marec 2019 bola vykonaná kontrola účtovníctva, 

ročná účtovná uzávierka a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. O výsledku previerky vydala 

Správu audítora o audite ročnej účtovnej závierky a správu o preverení súladu hospodárenia so 

zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.  

Ing. Jozefína Smolková, audítor – Správa z overenia dodržiavania povinností obce Podhorie 

podľa zákona o rozpočtových pravidlách – obec Podhorie konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách.  

List manažmentu obce a Správa nezávislého audítora tvoria písomnú  prílohu k zápisnici.  

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0  Proti:                          0 

 

 

 

K bodu 7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2020 

 

Ing. Gabriela Šupejová predniesla návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2020 

Podrobný návrh na zmenu rozpočtu tvorí písomnú prílohu k zápisnici a je zverejnený na 

webovej stránke obce. 

Starosta dal hlasovať o 1. úprave rozpočtu v roku 2020. 

 

 



Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0  Proti:                          0 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

 

Starosta obce poďakoval Ing. Milanovi Matejkovi, hlavnému kontrolórovi obce za doterajšiu 

prácu. 31.5.2020 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  musí byť zverejnené pred skončením funkčného 

obdobia. Na základe uvedenej skutočnosti  Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie v zmysle § 

18 a odst. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu 

hlavného kontrolóra  na deň 22.mája 2020. Písomné prihlášky predkladať do 7. mája 2020 do 

11.30 hod. na Obecný úrad Podhorie osobne, alebo poštou do podateľne. Súčasťou prihlášky  

musí byť doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.  

Vyhlásenie voľby HK bude  zverejnené na web stránke a úradnej tabuli obce.  

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0  Proti:                          0 

 

 

K bodu  9. Rôzne  

 

A. Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu        

     vlády SR rekonštrukcia komunikácie stredu obce  

Starosta obce informoval poslancov o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácie 

z rozpočtovej rezervy predsedu  vlády SR rekonštrukcia komunikácie a stredu obce vo výške 

15.000 €. Požiadal o schválenie spolufinancovania verejného  obstarávania  a predmetnej 

akcie- rekonštrukcia komunikácie stredu obce. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 



Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0  Proti:                          0 

 

B. Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej       

republiky stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ 

 

Starosta obce informoval poslancov o poskytnutí finančných prostriedkov dotácie 

z Ministerstva vnútra SR vo výške 11.250 € na stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej 

stanice DHZ. Kúrenie sa urobilo - kotol, rúry  na hasičskú zbrojnicu a pripraví sa k hasičskej 

stanici a OÚ. Starosta požiadal o schválenie spolufinancovania vo výške najmenej   5 %. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:            0  Proti 0 

 

 

 C. Návrh na výmenu a odkúpenie časti pozemku pri KD od p. Jozefa Súlovca 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti výmeny a odkúpenia časti pozemku pri 

kultúrnom dome od p. Jozefa Sulovca, Podhorie  okolo 300 m2.Obec má pozemok oproti jeho 

pozemku a bola by vhodná výmena.  

Pán Súlovec  nám chce  predať pozemok za 6,50 € za 1 m2. Starosta je za výmenu pozemkov 

po vzájomnej  dohode .Chce urobiť sedenie na letné podujatia za kultúrnym domom, ale 

pozemky musia byť vo vlastníctve obce, aby obec mohla žiadať o dotácie z Eurofondov. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:            0  Proti 0 

 

K bodu  10. Žiadosti – Diskusia  

 

Pani Anna Horčičáková predniesla žiadosti : 

 

Anna Danková, Podhorie č.110 - žiada o príspevok pre ŤZP . 

Viliam Koša, Podhorie č. 20 - - žiada o príspevok pre ŤZP 

z dôvodu že sú zdravotne ťažko postihnutí. 

OZ schválilo finančný príspevok  vo výške 170,- € pre obidvoch žiadateľov   

 



Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:            0    Proti 0 

 

Ing. JanaDanková, Podhorie č. 111 – vysporiadanie pozemkov pri ČOVa prístupovej  cesty , 

z dôvodu, že obec má viac oplotené ako je skutočnosť. Starosta dal vypracovať geometrický 

plán a náčrt. Máme to posunuté  ČOV až k potoku a v zaduje je to  4 m , čo máme prihradené. 

Poslanci navrhli odhradiť pozemok o  tieto metre. Časť  pozemku, kde p. Danková napísala  že 

je  zapísaných 272 m  a pritom obec odkúpila  322 m. Preto by obec mala odkúpiť len 26 m. To 

bude riešiť ešte s geodetom aby to bolo riadne zapísané. Starosta vybral geometrický plán  

z archívu  ale nezhoduje sa to s oplotením. Poslanci sa zhodli na tom, že my ten pozemok 

nepotrebujeme. Starosta pozve pani Ing. Janu Dankovú na OÚ.   

OZ prerokovalo žiadosť a berie ju na vedomie, žiadosť neschvaľuje, nakoľko nesúhlasia m2. 

Predmetná zadná parcela nie je potrebná pre obec. Predná časť - je  nesúlad v m2 so žiadosťou. 

Prešetrí sa nesúlad v m2 so žiadosťou a skutočným stavom. 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:            0  Proti0 

 

Ing. Ľuba Brezianska, Podhorie č. 163 

- odkúpenie pozemku pod garážou. Je nesúlad - má zabratú malú časť pozemku 

z miestnej komunikácie asi 1 m  kde je uložená  zámková dlažba ku garáži.Hranica 

garáže je hranicou MK.  Dôvod žiadosti je prerušenie kolaudácie garáže.  

- Martin Masný nesúhlasí s predajom pozemku. 

Poslanci – mal by sa odpredať, pretože sa odpredal pozemok aj p. Žiklovej na základe 

žiadosti. Viacerí občania majú nevysporiadané prístupy, pribraté pozemky.   

Starosta navrhol – aby si  urobila  úradný odhad, pokuta sa bude riešiť so stavebným úradom. 

Starosta navrhol, aby si všetci občania vysporiadali pozemky. Navrhol, aby stavebná komisia 

vyriešila situáciu prihradených pozemkov. 

OZ schvaľuje žiadosť p. Brezianskej , ktorá  je  povinná urobiť  úradný odhad na pozemok 

a navrhuje pokutu podľa stavebného úradu vo výške po schválení  OZ. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              4   Miroslava Adamková,  Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:           0   



Proti   :                       Martin Masný 

 

 

 

 

Diskusia  

 

Starosta informoval, že v kotolni je namontovaný plynový kotol pre hasičskú zbrojnicu.  

Navrhol schváliť aby kotol vykuroval aj hasičskú stanicu a obecný úrad. Doterajšie 

vykurovanie gamatkami je neefektívne a taktiež aj z hľadiska zdravotného nevyhovujúce.  

OZ  prerokovalo návrh na kúrenie na obecný úrad a schválilo vykurovanie plynovým kotlom 

a rádiatormi. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:            0  Proti  0 

 

 

Starosta informoval o koronavíruse – všetky informácie a nariadenia  z okresného úradu alebo 

z úradu verejného zdravotníctva sa zverejňujú na web   stránke. Prijali sme opatrenia. OcÚ 

pracuje v obmedzenom režime. Obec sa musí pripraviť na horšiu  situáciu. 

Viliam Masný – v sklade CO sú ochranné pomôcky  nepoužiteľné.  Nečakal by na Okr.úrad, 

kedy nám zabezpečí pomôcky , ale aby sme si po vlastnej osi zabezpečili nakúpili ochranné 

pomôcky, rúška, rukavice, odevy , dezinfekciu, zdravotnícky materiál, aby sme plynule riešili 

problém a doplnili   sklad CO. Navrhol, aby sklad CO sa vydezinfikoval, hmotné rezervy 

odložiť a zakúpiť nový materiál- ochranné pomôcky. 

Starosta informoval, že kúpil rukavice a rúška pre dôchodcov.  

Starosta objednal 2 teplomery. 

OZ konštatovalo, že prerokovalo žiadosť Viliama Masného  na nákup dezinfekčných 

prostriedkov  a ochranných pomôcok a túto žiadosť schvaľuje. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr 

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Ing. Lenka Danková 

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Radoslav Masný 

Zdržali sa:                  0  Proti  0 

 

 

 

Starosta informoval prítomných  o  výstavbe bytov. Bola urobená štúdia na fasádu bytovky. 

Poslanci sa zhodli na č.1,  ktorá sa bude ladiť s MŠ.  



Starosta uviedol, že sa pripravia  VZN o prideľovaní bytov. Vytvorí sa komisia, ktorá bude 

schvaľovať  nájomcov bytov – prideľovanie. Ukončenie stavby – december 2020 resp. 

ukončenie  do marca 2021. 

 

Masný Martin – mal dotaz či sa bude robiť  Stred obce .Starosta odpovedal že áno , treba 

urobiť jednoduchý projekt a verejné obstarávanie.   

 

Nakoľko už v diskusii nikto z poslancov OZ nevystúpil starosta ukončil diskusiu. 

 

Návrh na uznesenie – v priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne. 

 

K bodu 11. Záver  

 

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie a poďakoval 

všetkým prítomným za účasť.  

 

Zasadnutie OZ ukončené o 18.30. hod.  

 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

 

Miroslava Adamková                                                                    starosta obce  

 

 


