ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.9.2016 o 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Komjatnej.

Prítomní poslanci : Mgr. Anna Daudová, Ing. Juraj Macík, Štefan Vajzer, Vladimír Kováčik, Marek
Kubo, Jozef Pekár, Ing. Michal Maťokár, Štefan Pleško
Starosta obce: Mgr. Otto Brtko
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Anna Klavcová
Návrhová komisia: Mgr.Anna Daudová, Ing. Juraj Macík
Overovatelia zápisnice: Ing. Michal Maťokár, Štefan Vajzer
Zapisovateľka : Elena Tholtová
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa starostu o vykonaných a pripravovaných prácach
4. Finančné hospodárenie obce
a/ Výročná správa, Správa audítora za rok 2015
b/ Žiadosť ZŠ o navýšenie dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD,ŠJ
c/ Úprava rozpočtu
5. PHSR na roky 2016-2020 – schválenie vypracovania
6. Žiadosti prerokované stavebnou komisiou na ich doriešenie
7. Zámer predaja pozemku č. CKN 990/5 Žilinskému samosprávnemu kraju
8. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska - schválenie
9. Žiadosti /Anna Maťokárová, Božena Hromadová, OZ Studničná/
10. Rôzne /cenník poplatkov za prenájom sály a inventára KD, plán zasadnutí OZ/
11. Interpelácia poslanca
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1 – Zahájenie
Starosta Mgr. Brtko otvoril riadne zasadanie OZ o 18.15 hod. privítaním prítomných. Starosta
konštatoval, že prítomných je 6 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2 – Schválenie programu rokovania
Starosta oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania.
Starosta navrhuje:
- zrušiť bod schválenie vypracovania PHSR – aktuálne máme vypracovaný PHSR do roku 2018.
- prerokovať bod č. 6 hneď po bode č. 3
p. Vajzer navrhuje:
- doplniť do bodu 10 Rôzne – Kúpa pozemku po neb. Štefanovi Ondríkovi
- doplniť ako bod 5 – Kontrola plnenia uznesení
- doplniť do bodu 3 Správa o vykonaných a pripravovaných prácach – Vysporiadanie pozemkov
v školskom areáli,
p. Macík navrhuje:
- doplniť do bodu 10 Rôzne – Vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu a prístavbu MŠ a prerokovanie
všetkých doručených žiadostí
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OZ schvaľuje doplnený program rokovania.
Hlasovanie
Prítomní: 6
Hlasovali za: /6/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0

Ing. Michal

K bodu 3 Správa o starostu o vykonaných a pripravovaných prácach
- Školský areál – súdny spor s p. Víťazovou sme prehrali, právny zástupca dal odvolanie na Krajský súd.
Súdny spor s p. Kočibálom sme vyhrali, súd dá požiadavku na KN na prevod predmetného pozemku na
obec.
- Rekonštrukcia MŠ – zatiaľ je vypracovaná projektová dokumentácia/ cena 10400,00 €/, zrušená výzva
nebola zatiaľ opätovne vyhlásená.
K bodu 4 Finančné hospodárenie obce
a/ Výročná správa za rok 2015
Správa audítora za rok 2015
p. Klavcová informovala poslancov o upozornení audítora na podhodnotenie pozemkov v účtovnej
evidencii obce, je potrebné ohodnotiť pozemky vo vlastníctve obce odborníkom v oblasti ohodnocovania
nehnuteľností.
OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31. decembru 2015
Hlasovanie
Prítomní: 6
Hlasovali za: /6/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
b/ Žiadosť ZŠ o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Babicová oboznámila poslancov OZ s dôvodmi na navýšenie rozpočtu
originálnych kompetencií, jedná sa hlavne o navýšenie z dôvodu legislatívnych zmien – 6% navýšenie
platov pedagogických zamestnancov a zmennosť v MŠ. Ďalším dôvodom je prijatie žiaka so špeciálnymi
potrebami do MŠ, kde je potrebné prijať asistenta učiteľa pre tohto žiaka. Riaditeľka zároveň upozornila
na platy nepedagogických zamestnancov v školských zariadeniach a požiadala o finančné prostriedky na
zvýšenie platov týchto zamestnancov vo výške 6%.
o 18:26 hod prišiel na zasadnutie OZ poslanec V. Kováčik
p. Daudová za finančnú komisiu pripomenula, že obec ako zriaďovateľ MŠ podporuje umiestnenie
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením v MŠ, ale zároveň je potrebné hľadať najúspornejšie riešenie na
financovanie osobných nákladov asistenta.
OZ schvaľuje vytvorenie pracovného miesta asistenta učiteľa v MŠ pre dieťa so zdravotným
znevýhodnením od 1.10.2016 do 30.6.2017. OZ odporúča riaditeľke ZŠ podať na Úrad práce žiadosť
o príspevok na vytvorenie pracovného miesta podľa Zákona o zamestnanosti.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Hlasovali za: /7/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
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OZ schvaľuje navýšenie dotácie na prevádzku školských zariadení vo výške 4444,00 € - na zvýšenie
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 6%, na zmennosť v MŠ a na osobné náklady
asistenta učiteľa v MŠ.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Hlasovali za: /7/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
o 19:00 hod prišiel na rokovanie poslanec Pekár
c/ Úprava rozpočtu
- rozpočtové opatrenie č. 10 a/ a 10 b/

RO č. 10a/ zo dňa 1.8.2016
01.1.1
01.1.1
05.4.0
05.4.0

41
41
41
41

633001
633002
633006
633015

Interier. vybavenie
výpočtová technika
materiál -verejná zeleň
PHM - verejná zeleň

schválený upravený RO č. 10
500,00
500,00 -185,00
1200,00
1200,00
185,00
500,00
500,00 -180,00
300,00
300,00
180,00

po
úprave
315,00
1385,00
320,00
480,00

RO č. 10b/ zo dňa 1.8.2016
05.1.0

06.2.0
06.2.0

01.1.0
01.1.0

111
111
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2

312001
633006
312001
312001
633006
633006
312001
312001
611000
625002

BT UPSVAR § 52a
materiál-likvidácia odpadu
BT UPSVAR § 52 EU
BT UPSVAR § 52 ŠR
materiál rozvoj obce
materiál rozvoj obce
BT UPSVAR § 54 EU
BT UPSVAR § 54 ŠR
Tarifný plat
Starobné poistenie

4147,00
147,00
1915,00
338,00
115,00
338,00
12525
2211
10906

452,00 4599,00
452,00
599,00
998,00 2913,00
176,00
514,00
998,00 1113,00
176,00
514,00
3358 15883,00
592 2803,00
3358 14264,00
592
592,00

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 1.8.2016 č. 10a a 10b.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár

Ing. Michal

Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
Návrh rozpočtového opatrenia č. 11, ktorým sa zvýšia celkové príjmy a výdavky rozpočtu prečítala p.
Tholtová.
Starosta doplnil RO o výdavky na vybudovanie MK do kostola z vyšného konca o 1800,00 € - jedná sa
o kapitálové výdavky. Ďalej starosta predložil žiadosť Občianskeho združenia Studničná na
dofinancovanie stavby altánku na Studničnej. Žiadosť zdôvodnil nepresne vypracovaným rozpočtom.
P. Kováčik navrhuje neschváliť navýšenie dotácie. Starosta uviedol, že Občianske združenie nebude
v ďalších rokoch žiadať dotáciu.
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Poslanci sa v diskusii zhodli na poskytnutí dotácie vo výške 2000,00 €.
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre Občianske združenie Studničná vo výške 2000,00 €.
Účel použitia dotácie – financovanie výdavkov na dostavbu altánku.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /7/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Jozef Pekár
Hlasovali proti: /1/ Vladimír Kováčik, Zdržali sa: 0
Poslanec Macík informoval o stretnutí s rozpočtárkou p. Zuskinovou, ktoré sa uskutočnilo na základe
odporúčania finančnej komisie a obecnej rady za účelom vypracovania rozpočtu na rekonštrukciu
a prístavbu MŠ. Vypracovanie podrobného rozpočtu by stálo cca 350,00 €, p. Zuskinová odhaduje
úsporu nákladov oproti predloženému rozpočtu o cca 40%.
OZ schvaľuje vypracovanie podrobného rozpočtu na rekonštrukciu a prístavbu MŠ p. Zuskinovou.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /7/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: /1/ Vladimír Kováčik

RO č. 11 a/
41
01.1.1 41
05.1.0 41
08.2.0 41
04.5.1 41
08.1.0 41
ZŠ s MŠ
08.4.0 41
72a
06.3.0 72a

9.9.2016

110
630
630
630
630
642

Dane z príjmov
Tovary a služby
Tovary a služby
Tovary a služby
Tovary a služby
BT na verejnoprosp.účel
originálne komp.
717 Rekonštrukcia DS
311 Dar-bez určenia účelu
630 Tovary a služby

RO č. 11 b/

schválený upravený RO č. 11 po úprave
355000,00 386100,00 13704,00 399804,00
42738,00 47044,00 1350,00 48394,00
25430,00 25430,00 1660,00 27090,00
7870,00
7870,00 1050,00
8920,00
12266,00 32266,00 1200,00 33466,00
14100,00 14100,00 2000,00 16100,00
110100,00 110100,00 4444,00 114544,00
0,00
7000,00 2000,00
9000,00
199,00
199,00
199,00
199,00

opravy, SF.rozpočet MŠ
PHM Iveco, 5% Rec.fond
ZZK,inventár KD
cestné žľaby Záhumnie
dotácia OZ Studničná

skup.vodovod Blana

9.9.2016

09.1.1

41 716 PD prístavba MŠ

15000,00

04.5.1

41 717 MK + parkovisko

0,00

15000,00 -1800,00
0,00

1800,00

13200,00
cesto do kostola z

1800,00 vyš.konca

OZ schvaľuje RO č. 11 a/, ktorým sa zvyšujú celkové príjmy rozpočtu a celkové výdavky rozpočtu
o 13903,00 €.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
OZ schvaľuje RO č. 11 b/, presun fin. prostriedkov vo výške 1800,00 € v rámci kapitálového rozpočtu,
celková výška príjmov a výdavkov sa nemení.
Hlasovanie
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Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár

Ing. Michal

Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení uznesení zo dňa 20.6.2016 predniesla hlavná kontrolórka.
p. Kováčik sa vrátil k starším nesplneným uzneseniam.
36.7 zo dňa 6.7.2015 OZ schvaľuje prevod majetku zámennou zmluvou s Vendelínom Babicom uznesenie trvá je potrebné zabezpečiť dedičské konanie občanov ĆR.
46.3 z 2.10.2015 OZ odporúča starostovi zriadiť kompostovisko BRO na miestnom cintoríne a
taktiež umiestniť orientačnú tabuľku pre odpad BRO, TKO - tabuľa na cintoríne je osadená. Na
tabuli je potrebné zverejniť potrebné dokumenty a info systému zberu odpadu na cintoríne.
50.14 z 12.12.2015 OZ schvaľuje zverejnenie neplatičov miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady na web stránke obce a na úradnej tabuli. Zoznam neplatičov bol zverejnený len
na web stránke obce, p. Tholtová zariadi zverejnenie na úradnej tabuli.
52.2 z 8.2.2016 OZ schvaľuje rekonštrukciu miestneho rozhlasu v lokalite Studničná -

uznesenie trvá. Momentálne dodávateľ prác odstraňuje poruchy na vedení na vyšnom konci.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško, Jozef Pekár, Vladimír Kováčik

Ing. Michal

Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 6 – Žiadosti prerokované stavebnou komisou na ich doriešenie
- Žiadosť p. Anna Húšťavová
p. Húšťavová žiadala p. starostu o vysvetlenie, prečo vysypal kamenivo na jej pozemok, keď nesúhlasí
so zámenou pozemkov č. 892/2 a č. 2605.
Starosta požiadal p. Kováčika o stanovisko stavebnej komisie k zámene pozemkov s p. Húšťavovou.
Stavebná komisia navrhuje z parc. č. 892/2 odčleniť cca 0,5 m a zostatok previesť na p. Húšťavovú a z
pozemku p. Húšťavovej parc. č. 776 časť previesť na Obec Komjatná. P. Húšťavová nesúhlasí
s navrhnutým postupom.
- Sťažnosť p. Hromadová
p. Hromadová sa sťažuje na nečinnosť starostu vo veci odvodnenia miestnej komunikácie pri RD č. 9.
Starosta k sťažnosti p. Hromadovej uviedol, že stavebná komisia na mieste zistila skutočný stav, starosta
navrhuje riešenie – uloženie drenážnych rúr a válovcov pri miestnej komunikácii pri RD č. 13. P.
Hromadová žiada uviesť termín vykonania úprav. Starosta a poslanci OZ navrhujú realizáciu úprav do
konca roka 2016.
Starosta ďalej informoval p. Hromadovú, že jej žiadosťou o prešetrenie postupu starostu zo dňa 7.9.2016
sa bude OZ zaoberať na najbližšom rokovaní OZ.
OZ berie na vedomie sťažnosť p. Hromadovej zo dňa 3.8.2016 a odporúča starostovi uložiť drenážne rúry
a válovce ku krajnici miestnej komunikácie pri RD č. 13 T: 31.12.2016.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Hromadovej o prešetrenie postupu starostu obce vo veci oplotenia, straty
dokladov, úmyselného zamlčovania zo dňa 7.9.2016 a odporúča stavebnej komisii prešetriť postup
stavebného úradu pri ohlásení drobnej stavby p. Tholta.
5

Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár

Ing. Michal

Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
- Žiadosť p. Ján Vajzer č. 44
p. Vajzer žiada o odstránenie problému s odvodom dažďovej vody ponad miestnu komunikáciu
Blanovská cesta.
Starosta so stavebnou komisiou preverili skutočný stav a skonštatovali, že je potrebné, aby tento problém
riešil stavebný úrad.
- Žiadosť Anna Drapáčová
p. Drapáčová žiada o finančné odškodnenie za uloženie kanalizačného potrubia na jej pozemku. Starosta
a členovia stavebnej komisie odporúčajú žiadosť zamietnuť, nakoľko potrubie je tam uložené už cca 40
rokov, odvádza odpad zo ZŠ a momentálne v obci nie je spoplatnená ani voda ani kanalizácia, preto obec
nemá na odškodnenie finančné prostriedky.
- Žiadosť o predaj obecného pozemku p. Kenderová, p. Kubo, p. Trajtelová
Občania žiadajú o predaj časti obecného pozemku pozdĺž miestnej komunikácie Blanovská cesta parc. č.
9589/2. P. Kováčik za stavebnú komisiu odporúča schváliť predaj. Starosta navrhuje schváliť zámer
predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa.
P. Vajzer a p. Daudová upozornili na základe podnetu občanov, že uvedená miestna komunikácia nie je
právne vysporiadaná a časť komunikácie je v súkromnom vlastníctve.
Poslanci sa v diskusii zhodli, že je potrebné získať stanovisko právnika o vysporiadaní miestnej
komunikácie Blanovská cesta v úseku od cesty III. triedy po trafostanicu /RD č. 29/.
- Žiadosť p. Kuracinová č. 278
p. Kuracinová žiada o realizáciu záchytného žľabu pre zachytenie dažďovej vody stekajúcej po miestnej
komunikácii a obecných pozemkoch na ulici Záhumnie. Členovia stavebnej komisie odporúčajú
umiestniť cestné žľaby na dvoch miestach cez miestnu komunikáciu.
OZ schvaľuje osadenie 2 ks cestných žľabov cez miestnu komunikáciu Záhumnie nad RD č. 278.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
P. Kováčik upozornil na fungovanie stavebnej komisie. Žiada starostu o zavedenie účinného postupu
zvolávania rokovaní stavebnej komisie v nadväznosti na doručené žiadosti a podnety občanov. Stavebnú
komisiu je potrebné zvolať do 7 dní od podania podnetu a materiály treba doručiť členom komisie
vopred.
p. Daudová navrhuje doplniť do Rokovacieho poriadku v štvrtej časti Rokovanie obecného zastupiteľstva
v § 12 ods. 3a) Do programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zaradia žiadosti a sťažnosti
občanov doručené na adresu obecného úradu najneskôr 10 dní pred zasadaním obecného
zastupiteľstva.
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OZ schvaľuje doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v § 12 ods. 3a) Do programu
zasadania obecného zastupiteľstva sa zaradia žiadosti a sťažnosti občanov doručené na adresu
obecného úradu najneskôr 10 dní pred zasadaním obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 7 Zámer predaja pozemku č. CKN 990/6 Žilinskému samosprávnemu kraju
Starosta vysvetlil poslancom, že sa jedná o pozemok na ktorom je cesta III/2256, v úseku ktorý bol
poškodený pri májovej povodni. Prevod je potrebný na vydanie stavebného povolenia na odstránenie
havarijného stavu oporného múru.
OZ schvaľuje zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. CKN 990/6, ostatné plochy o výmere
175 m2, ktorý je vytvorený z pozemku parc. č. 10131, zapísanej na liste vlastníctva č. 970 v k.ú.
Komjatná pre vlastníka Obec Komjatná na základe geometrického plánu č. 204-83/2016, ktorý vyhotovila
Geodézia Žilina a.s., HS 204, Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, úradne overeného Okresným
úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, žiadateľovi – kupujúcemu: Žilinský samosprávny kraj, so
sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427 za kúpnu cenu 1,00 €. Prevod sa uskutoční na
základe ustanovenia § 9a , ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok sa nachádza pod verejnou komunikáciou.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Ing. Michal
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
K bodu 8 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska -schválenie
Návrh prevádzkového poriadku bol zverejnený na web stránke.
P. riaditeľka upozornila na poškodzovanie majetku v školskom areáli a žiada o opatrenie, ktorým by sa
zabránilo vstupu áut a motoriek do areálu ZŠ.
P. Kováčik upozornil na svietenie do neskorých nočných hodín v priestoroch MI, je potrebné zapojiť
časový spínač.
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Hlasovali za: /8/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo,
Maťokár, Štefan Pleško, Vladimír Kováčik, Jozef Pekár

Ing. Michal

Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
o 22:07 odišiel z rokovania poslanec Maťokár
K bodu 9 – Žiadosti /Anna Húšťavová, Božena Hromadová, OZ Studničná/
Žiadosti občanov boli prerokované v bode 6 a žiadosť OZ Studničná bola prerokovaná v bode 4. c/.
K bodu 10 – Rôzne
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- Sadzobník poplatkov
Starosta informoval poslancov o potrebe úpravy cenníka manipulačných poplatkov za nájom sály KD.
Poslanci navrhujú poplatok 20,00 €/ za každý aj začatý deň. Starosta pripraví úpravy sadzobníka
manipulačných poplatkov od 1.1.2017.
- Plán zasadnutí OZ
OZ schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na 21.10.2016 a 9.12.2016.
Hlasovanie
Prítomní: 7
Hlasovali za: /7/ Ing. Juraj Macík, Mgr. Anna Daudová, Štefan Vajzer, Marek Kubo, Štefan Pleško,
Vladimír Kováčik, Jozef Pekár
Hlasovali proti: 0, Zdržali sa: 0
- Žiadosť o zabezpečenie dopravy detí do MŠ vo Valaskej Dubovej
Rodičia detí navštevujúcich MŠ vo Valaskej Dubovej žiadajú obec Komjatná o riešenie otázky dopravy
detí do MŠ.
Poslanci odporúčajú zamietnuť žiadosť, nakoľko obec nie je schopná kapacitne zabezpečiť dopravu detí.
- Ozvučenie sály KD
Starosta pripomenul poslancom potrebu doriešiť ozvučenie sály, v súčasnosti obecné a školské akcie
zabezpečuje ozvučenie A. Macík. Poslanci navrhujú zahrnúť výdavky na ozvučenie do rozpočtu na rok
2017.
- Pozemok po neb. Štefanovi Ondríkovi
Starosta sa predbežne informoval o cene pozemku. Majiteľku pozemku informoval o záujme obce
o odkúpenie pozemku.
K bodu 11 Interpelácia poslanca
p. Kováčik – ako je doriešené vysporiadanie pozemku parc. č. CKN 588.
starosta – s p. Malachovským pôjde budúci týždeň podpísať Vyjadrenie do L. Teplej za p. Baranovou.
K bodu 12 Diskusia
- počas rokovania k jednotlivým bodom.
K bodu 13 Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ, rokovanie ukončil o 23.15 hod.
Zapísala: Elena Tholtová
Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Maťokár

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

Štefan Vajzer .............................

Mgr. Otto Brtko
starosta obce
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