ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.5.2016
o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Komjatnej.

Prítomní poslanci: príloha prezenčnej listiny
Mgr. Anna Daudová, Ing. Juraj Macík, Štefan Vajzer, Štefan Pleško
Vladimír Kováčik, Marek Kubo, Ing. Peter Kubo,
Ospravedlnení poslanci: Jozef Pekár, Ing. Michal Maťokár
Starosta obce: Mgr. Otto Brtko
Návrhová komisia: Ing. Peter Kubo, Marek Kubo
Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Daudová, Ing. Juraj Macík
Zapisovateľ: Lenka Babicová

Program OZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu rokovania
Schválenie opravy ulice Školská
Rôzne
Interpelácia poslanca
Diskusia
Záver

K bodu 1 programu – Zahájenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Otto Brtko o 19.10
hod., ktorý privítal všetkých poslancov OZ. Ospravedlnil neprítomných poslancov Ing.
Michala Maťokára a poslanca Jozefa Pekára. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov:
Mgr. Annu Daudovú a Ing. Juraja Macíka. Návrhovú komisiu menoval: Ing. Petera Kubu
a Mareka Kubu. Vedením zápisnice poveril Lenku Babicovú – pracovníčku OcÚ.
K bodu 2 programu – Schválenie programu rokovania
Starosta oboznámil OZ s programom rokovania, uvedeným v pozvánke na zasadnutie OZ. Po
prečítaní programu, vyzval o vyjadrenie sa, prípadné doplnenie. Poslanci nemali žiadne
pripomienky k programu rokovania.
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Program bol odhlasovaný:
Hlasovali za:, Mgr. Anna Daudová, Ing. Juraj Macík, Štefan Vajzer, Štefan Pleško, Vladimír
Kováčik, Marek Kubo, Ing. Peter Kubo
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 3 programu – Schválenie opravy ulice Školská
Starosta obce informoval prítomných, o vyhlásení verejného obstarávania. Práce, ktoré
zahŕňajú opravu ulice Školská vyčíslujú väčší objem peňazí. Plánovaná oprava – havarijný
stav, by mala prebiehať v mesiaci máj. Poslanec Štefan Vajzer informoval, že po stretnutí so
stavebnou komisiou, po obhliadke skonštatovali, že stred cesty /kufor/ netreba vyberať, je
potrebné zastabilizovať krajnice na šírku 1 m., do hĺbky 40-50 cm, ďalej je potrebná betónová
stabilizácia, zrovnanie s pôvodnou výškou, vyspádovanie cesty, špeciálny nástrek, hrubý
asfalt...a iné práce. Potrebné sú aj opravy cesty, ktoré nie sú zahrnuté vo verejnom
obstarávaní. Ide o práce: odkanalizovanie križovatky v časti pri rozostavanom dome Kočibál
Milan, výtlk oproti rod. dom č. 132/ cesta na Hôrku, oprava cesty na Studničnej k sup. č. 12,
použitie asfaltovej drte, potrebné osadiť žľaby, zbernú šachtu, krajnice v určitých miestach,
zastabilizovať, vyasfaltovať, veľké množstvo výtlkov aj v časti Studničná.
OZ navrhuje cesty dať do poriadku, keďže sú v dezolátnom stave a budú k dispozícii počas
akcie stroje, zariadenia.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5, použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 35 000,- € na odstránenie havarijného stavu ul. Školská a použitie fin. prostriedkov
vo výške 10 000,00 € z výnosu dane z príjmov na opravu miestnych komunikácii.
RO č. 5 6.5.2016
46
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schválený

454001 použitie prostriedkov RF
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630 Tovary a služby
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110 Dane z príjmov
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35000,00 ul. Školská

10000,00
10000,00

366100,00
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Hlasovali za:, Mgr. Anna Daudová, Ing. Juraj Macík, Štefan Vajzer, Štefan Pleško, Vladimír
Kováčik, Marek Kubo, Ing. Peter Kubo
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 4 programu – Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o predložení požiadavky klubu Fitnes.
Prevádzkovateľ, pán Igor Babic, žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na nákup
strojov a vybavenia v hodnote cca 400,- €. Poslanci sa zhodli, keďže fitnes klub už obdržal
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finančné prostriedky od obce na zariadenie fitnes klub na tento rok, navrhujú, aby sa až po
zabehnutí a osvedčení činnosti, počte návštevnosti, predložení plánu činnosti, vrátilo
k riešeniu tohto problému. Poslanec Ing. Macík doporučuje zvolať radu na vyradenie
opotrebovaného zariadenia. Následne vyradené stroje odpredať, vstupné cenovo prispôsobiť,
čím by sa náklady znížili.
OZ odporúča zvolať radu na vyradenie opotrebovaného zariadenia, strojov vo Fitnes klube. T:
v najbližšom možnom termíne
K bodu 5 programu – Interpelácia poslanca
Poslanec Štefan Vajzer apeluje na kritický úsek cestnej komunikácie pri rod. dome 344.
Cestu podmýva voda, je v kritickom stave, koryto cesty sa trhá. Za údržbu/opravu úseku je
zodpovedná Správa ciest. Preto je potrebné zaslať písomnú žiadosť, na odstránenie
nedostatkov, nakoľko škody sa zväčšujú a hrozí prepadnutie, roztrhnutie koryta cesty. T:
ihneď
Poslankyňa Mgr. Daudová, informuje, že k nehnuteľnostiam v školskom areáli pri parc. č.
2187 a parc. č. 2199 je už na základe zápisu vlastníckych práv v katastri nehnuteľností
plomba zrušená.
Starosta informoval o pripravovaných prácach MŠ pre stavebné povolenie. Spísané sú všetky
závady, podklady na PD, intenzívne sa pracuje, kompletizujú sa potrebné materiály.
K bodu 6 programu – Diskusia
Poslanec Štefan Vajzer, navrhuje osadiť žľaby popri plote Ján Gejdoš na Studničnej. Starosta
obce vysvetlil, že žľaby sú liatinové, čaká sa kedy zem mierne uľahne. Pre správny odtok je
potrebné žľaby dať do správneho spádu, následne sa osadia, zabetonujú.
K bodu 7 programu – Záver
Na záver riadneho rokovania sa Mgr. Otto Brtko prítomným poďakoval a ukončil OZ o 19.45
hod.
Zapísala: Lenka Babicová dňa 6. mája 2016

Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Daudová
Ing. Juraj Macík

Mgr. Otto Brtko, starosta obce
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