Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 1. apríla 2015
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ján Maršala
Katarína Zigová, Miroslav Jurčo, Ing. Miroslav Cáder, Ján Tamajka

Ostatní prítomní :
Ospravedlnený:

Mgr. Eva Cáderová – kontrolórka obce
Mgr. Ľudovít Zelíska

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

ROKOVANIE:
K bodu č. 1 – Zahájenie
Rokovanie OZ otvoril Ján Maršala, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s
programom,
hlasovaním za 4, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a) Zapisovateľkou bola určená Mgr. Eva Cáderová, hlavná kontrolórka obce.
b) Za overovateľov boli navrhnutí Miroslav Jurčo a Ing. Miroslav Cáder
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení.
K bodu č. 3
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia
K bodu č. 4
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2015
1. príjem – dotácia zo štátneho rozpočtu na prípravu a priebeh Refenda o rodine. Viď príloha č. 1
2. príjem - dotácia zo štátneho rozpočtu na 5 ročné deti vo výške 217,- Eur
3. príjem – dotácia zo ŽP refundácia Spoločnému obecnému úradu.
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Poslanci jednohlasne schválili navýšenie rozpočtu o prijatý dobropis vo výške 2410,- Eur
a zároveň výdavkovú časť rozpočtu nasledovne:
280,- Eur reprezentačné, 1600,- Eur, SAD Trnava – spoj z Horných Otrokoviec, 400,- Eur oprava
kosačky – traktora, 130,- Eur CVČ Bojničky, 262,- Eur montáž a demontáž vianočného osvetlenia.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, úprava rozpočtu bola schválená
K bodu č. 6
V bode rôzne:
6.1 Starosta informoval o zámere v rámci PPA projektov požiadať o podporu pre
rekonštrukciu miestnej komunikácie. Ďalej informoval o zámere vybudovať v areáli
kultúrneho domu amfiteáter z rovnakých finančných zdrojov.
6.2 Starosta informoval o zabezpečení osadenia zrkadiel na miestne komunikácie so zlým
dosahom viditeľnosti konkrétne na výjazde z ulice tzv. Krnča a v zákrute za kostolom
smerom na Food Farm, pri dome M. Masarykovej.
a. V rámci uvedenej informácie bol starosta upozornený poslancami na rovnako
zle prehľadnú križovatku na výjazde z Bariny na hlavnú ulicu.
6.3 Starosta informoval o zámere upraviť v rámci skrývky stavebnej sute časť pažite
/strelnice/. Povolenie na uvedený zámer konzultuje so životným prostredím, následne
požiada o povolenie odbor životného prostredia. Uvedená akcia by nemala zaťažiť
nijakým spôsobom obecný rozpočet.
a. Poslanci v rámci uvedeného zámeru upozornili na riziko opätovného
sprevádzkovania čiernej skládky, ktorá už v minulosti bola riešená životným
prostredím s následnou pokutou pre obec.
b. Ďalej upozornili na riziko komplikovanej identifikovateľnosti skrývkovej sute,
jej pôvod, hygienickej ne/ závadnosti. Potenciál environmentálnej neurčitosti.
c. Odporúčanie ešte prerokovať
pripomienkovanie zmluvy.

uvedenú

realizáciu

pred

spustením,

6.4 Starosta informoval o zámere vybudovať novú prípojku vody do budovy šatní spolu
s malým hydrantom.
6.5 Starosta informoval o záujme občana Igora Šulíka, prevádzkovať v priestoroch šatní
miestneho futbalového ihriska posilňovňu.
a. poslanec Ján Tamajka upozornil na kritický stav budovy šatní
6.6 Poslanec M. Cáder predstavil stav nevysporiadaných pozemkov nezistených
vlastníkov v rámci katastra Dolné Otrokovce. Navrhol vypracovať plán pre postupné
vysporiadanie týchto pozemkov.
6.7 Poslanec M. Cáder upozornil na nebezpečný strom (orech) pred domom s.č. 76 vo
vlastníctve M. Janebovej. Uvedený strom sa pravdepodobne nachádza na obecnom
pozemku. Hrozí poškodenie susediacej budovy, prípadne hrozí úraz pri páde časti
stromu.
6.8 Poslanec M. Cáder upozornil na nebezpečnú stavbu s.č. 72. Navrhol osloviť majiteľov
resp. stavebný úrad k riešeniu a zabezpečeniu v zmysle stavebného zákona.
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6.9 Poslanec M. Cáder navrhol vytipovať a vyzvať majiteľov k zabezpečeniu úpravy
svojich pozemkov a stavieb tak, aby nerušili charakter a ráz obce a neohrozovali
susediaci majetok a prípadne neohrozovali život a zdravie občanov.
6.10 Poslanec M. Cáder predstavil súčasný stav realizácie budovania oficiálnej obecnej
web stránky .
6.11 Poslanec J. Tamajka navrhol starostovi osloviť firmu realizujúcu výstavbu
kanalizácie na odpratanie betónových skruží z priestorov detského ihriska v časti
Barina.

V Dolných Otrokovciach, 01.04.2015
Zapísala: Mgr. Eva Cáderová

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Ing. Miroslav Cáder

––––––––––––––––––––
Miroslav Jurčo

_____________________
Ján Maršala
starosta
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