Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.06.2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 19.00 hod.
Prítomní:

Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Mgr. Peter Gálik, Patrik Gyepes, Ing. Tomáš Kmeťo, Peter Lüley,
Ing. Dušan Lydik.
Neprítomný: Silvester Gyepes - ospravedlnený.
Program:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Plán kontrolnej činnosti na 2 . polrok 2017.
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Obdokovce.
6. Správa o výsledku následnej kontroly pokladničnej agendy.
7. Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu Obce Dolné Obdokovce za rok
2016.
8. Záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2016.
9. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2016.
10. Vyhodnotenie zámeru predaja pozemkov z dôvodov osobitného zreteľa a zmlúv.
11. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné
Obdokovce” z roku 2012.
12. Náhradník na poslanecký mandát.
13. Rôzne.
14. Sumarizácia prijatých uznesení.
15. Záver.
Úvodom riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal všetkých prítomných
poslancov OZ, p. kontrolórku Ing. Magdalénu Dojčanovú a zamestnankyne obecného úradu. Do
programu na prerokovanie bolo navrhnuté jeho rozšírenie o prejednanie zámeru prevodu majetku
obce spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu prerušenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s č. spisu V 4799/2017-6. Prerokovanie tohto bodu
bude zapísané v programe pod bodom č. 10.
1. Zahájenie.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz na základe počtu poslancov prítomných na zasadnutí OZ
skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré zároveň zahájil.
2. Procedurálne úkony – (prerokovanie a schválenie programu rokovania, voľba návrhovej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky)
Poslanci boli informovaní o bodoch programu určených na prerokovanie. Vyššie uvedený
program vrátane rozšíreného bodu bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 5.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Patrik Gyepes a Peter Lüley,
overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Kmeťo a Mgr. Peter Gálik.
Starosta obce za zapisovateľku určil Helenu Lacovú a Mgr. Máriu Beneovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 5.

3.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
4. Plán kontrolnej činnosti na 2 . polrok 2017.
P. kontrolórka Ing. Magdaléna Dojčanová podala informácie o pláne kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2017, ktorá bude pozostávať z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní, uplatňovania všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov. Poslanci boli oboznámení o pláne kontrolnej činnosti i mailovou formou, plán bol
zverejnený a preto starosta obce dal plán kontrolnej činnosti na 2 . polrok 2017 poslancom na
hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Obdokovce.
P. kontrolórka informovala poslancov o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Dolné Obdokovce, ktoré boli vypracované z dôvodu zmeny zákona. Obsahom predložených
pravidiel je dodržiavanie zákonitosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom, ktorý obec užíva. Dňom účinnosti pravidiel sa rušia Zásady
kontrolnej činnosti obce Dolné Obdokovce č. 1/2015 schválené dňa 15.01.2015.
Starosta obce dal pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Obdokovce
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
6. Správa o výsledku následnej kontroly pokladničnej agendy.
P. kontrolórka predložila správu o výsledku následnej kontroly pokladničnej agendy, ktorú
vykonala a spracovala v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite. Predmetom bola kontrola správneho vedenia pokladničného denníka, kontrola
príjmových a pokladničných dokladov. Pri kontrole pokladničných operácií nedošlo k porušeniu
internej smernice na vykonávanie pokladničných operácií. Poslanci záznam o výsledku následnej
kontroly pokladničnej agendy od 1.1.2017 do 31.5.2017 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za: 5.
7. Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu Obce Dolné Obdokovce za rok 2016.
P. kontrolórka predložila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolné Obdokovce
a poslanci prerokovali i výsledok hospodárenia obce, bežné a kapitálové výdavky obce.
Stanovisko obsahuje údaje o rozpočte obce na rok 2016, o plnení rozpočtu r. 2016 v členení na
bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu ako i bilanciu aktív a pasív
k 31.12.2016. V odbornom stanovisku p. kontrolórka odporúča poslancom odsúhlasiť záverečný
účet obce D.O. za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad, výsledok hospodárenia za rok
2016, prebytok výsledku hospodárenia použiť na vykrytie schodku pri finančných operáciách
v sume 8513,71 EUR a použitie na tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 vo výške 10% z prebytku t.j. vo výške 13632,00 EUR.
Po menšej diskusii poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
Obce Dolné Obdokovce za rok 2016 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za: 5.
8. Záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2016.
P. ekonómka Mgr. Mária Beneová podala poslancom informácie o obsahu záverečného účtu obce
Dolné Obdokovce, ktorým je: rozpočet na rok 2016, rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov
za rok 2016, rozpočtové hospodárenie, rozbor plnenia príjmov, bežné výdavky a prehľad
o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce. Návrh záverečného účtu obce Dolné Obdokovce za
rok 2016 OZ bralo na vedomie na zasadnutí dňa 30.5.2017, návrh bol zverejnený na web stránke.
Po prerokovaní starosta obce dal záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2016 a celoročné
hospodárenie bez výhrad poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
Poslanci výsledok hospodárenia za rok 2016 vzali na vedomie.

Hlasovanie: za: 5.
Starosta obce dal prebytok výsledku hospodárenia použiť na vykrytie schodku pri finančných
operáciách v sume 8513,71 EUR poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
Starosta obce dal použitie na tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2016 vo výške 10% z prebytku vo výške 13632,00 EUR poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
9. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2016.
Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2016 bola zverejnená a zaslaná poslancom na
prehodnotenie. Vo výročnej správe sú uvedené všetky údaje o obci, demografické a geografické
údaje, symboly obce, počet detí v Materskej škole a Základnej škole ako i akcie ktoré boli v obci
v roku 2016 realizované. Po informáciách p. ekonómky starosta obce dal výročnú správu obce
Dolné Obdokovce za rok 2016 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
10. Vyhodnotenie zámeru predaja pozemkov z dôvodov osobitného zreteľa a zmlúv.
a) Starosta obce informoval poslancov o zámere prevodu majetku obce so schváleným spôsobom
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva pre Mariána Mikleho s manž. Silviou, obaja bytom Dolné Obdokovce č. 69, 951
02. Daný zámer bol zverejnený a predmetom rokovania je odsúhlasenie prevodu
majetku Obce Dolné Obdokovce spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pozemku parc. č. 312/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2 a pozemok parc. č. 261/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 na základe pripravenej kúpnej zmluvy.
Po prejednaní prevodu a kúpnej zmluvy starosta obce dal poslancom na hlasovanie prevod
majetku Obce Dolné Obdokovce spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Kúpnu zmluvu č. 02/2017 na predaj nehnuteľného majetku Obce Dolné Obdokovce,
so sídlom 951 02 Dolné Obdokovce 103, IČO: 00 307 891, nachádzajúceho sa v kat. území
Dolné Obdokovce, obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 1161 ako
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- pozemok parc. č. 312/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2 a
- pozemok parc. č. 261/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 1/1 – ina k celku,
kupujúcim: Marián Mikle, rod. Mikle, dát. nar. 28.01.1971, rod. č.: 710128/6786, a manž.:
Silvia Mikleová, rod. Baková, dát. nar. 07.09.1973, rod. č.: 735907/6758, obaja trvale bytom 951
02 Dolné Obdokovce č. 69, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu vo
výške 2,- €/ m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa: ktorý spočíva v tom, že ide o pozemky
susediace s pozemkami, ktorých výlučným vlastníkom je p. Marián Mikle, pričom tieto pozemky
sú oplotené a tvoria súčasť záhrady, ktorú dlhodobo užíva p. Marián Mikle spolu so svojou
manželkou a Obec Dolné Obdokovce tieto pozemky už oddávna neužíva. S ohľadom na uvedenú
skutočnosť je dôvodom hodným osobitného zreteľa potreba vysporiadania vlastníckeho práva
k týmto pozemkom a zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom, v súlade s reálnym a
účelným užívaním týchto pozemkov.
Hlasovanie: za: 5.
O prevode tohto nehnuteľného majetku obce a o kúpnej zmluve č. 2/2017 rozhodlo obecné
zastupiteľstvo v Dolných Obdokovciach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
b) Ďalším zámerom so schváleným spôsobom prevodu majetku obce predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ktoré bolo na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, je pre Veroniku Kováčovú z Chyzeroviec. Daný zámer bol zverejnený
a predmetom rokovania je odsúhlasenie prevodu majetku Obce Dolné Obdokovce spôsobom

predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku parc. č. par. č. 261/3 o výmere 13 m²
evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria, na základe pripravenej kúpnej zmluvy.
Po prejednaní prevodu a kúpnej zmluvy starosta obce dal poslancom na hlasovanie prevod
majetku Obce Dolné Obdokovce, spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Kúpnu zmluvu č. 03/2017 na predaj nehnuteľného majetku Obce Dolné Obdokovce,
so sídlom 951 02 Dolné Obdokovce 103, IČO: 00 307 891, nachádzajúceho sa v kat. území
Dolné Obdokovce, obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 1161 ako
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- pozemok parc. č. 261/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu: 1/1 – ina k celku,
kupujúcej: Veronika Kováčová, rod. Juhászová, nar. 14.05.1956, bytom Chyzerovecká 108/21,
953 01 Chyzerovce Zlaté Moravce v kúpnej cene 3,- €/ m² z dôvodu hodného osobitného
zreteľa: ktorý spočíva v tom, že ide o pozemok susediaci s pozemkom, ktorých výlučným
vlastníkom je p. Veronika Kováčová, pričom tieto pozemky sú oplotené a tvoria súčasť dvora,
ktorý dlhodobo užíva p. Kováčová a Obec Dolné Obdokovce tieto pozemky už oddávna
neužíva. S ohľadom na uvedenú skutočnosť je dôvodom hodným osobitného zreteľa potreba
vysporiadania vlastníckeho práva k týmto pozemkom a zosúladenie právneho stavu so
skutkovým stavom, v súlade reálnym a účelným užívaním týchto pozemkov.
Hlasovanie: za: 5.
O prevode tohto nehnuteľného majetku obce a kúpnej zmluve č. 3/2017 rozhodlo obecné
zastupiteľstvo v Dolných Obdokovciach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
c) Starosta obce a poslanci OZ prerokovali a na predchádzajúcom zasadnutí schválili v zámere
spôsob prevodu majetku obce predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9
a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Vojtech
Együda, bytom Dolné Obdokovce č. 79, 951 02. Daný zámer bol zverejnený a predmetom
rokovania je odsúhlasenie prevodu majetku Obce Dolné Obdokovce spôsobom predaja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemku parc. č. par. č. 180/4 o výmere 191 m² evidovaný ako
trvalý trávnatý porast na základe pripravenej kúpnej zmluvy.
Po prejednaní prevodu a kúpnej zmluvy starosta obce dal poslancom na hlasovanie prevod
majetku Obce Dolné Obdokovce, spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Kúpnu zmluvu č. 04/2017 na predaj nehnuteľného majetku Obce Dolné Obdokovce,
so sídlom 951 02 Dolné Obdokovce 103, IČO: 00 307 891, nachádzajúceho sa v kat. území
Dolné Obdokovce, obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 1161 ako
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- pozemok parc. č. 180/4 ako trvalý trávnatý porast o výmere 191 m2 o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu: 1/1 – ina k celku,
kupujúcemu: Vojtech Együd, nar. 18.10.1961, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 79 v kúpnej
cene 2,- €/ m² z dôvodu osobitného zreteľa potreby vysporiadania vlastníckeho práva
k predmetu prevodu a zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom, v súlade s reálnym
a účelným užívaním predmetu prevodu, nakoľko predmetný pozemok susedí s pozemkom,
ktorého je menovaný vlastníkom a tieto pozemky sú oplotené a tvoria súčasť záhrady, ktorý p.
Együd dlhodobo užíva.
Hlasovanie: za: 5.
O prevode tohto nehnuteľného majetku obce a kúpnej zmluve č.04/2017 rozhodlo obecné zastupiteľstvo
v Dolných Obdokovciach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

d) Starosta obce informoval všetkých prítomných o prerušení vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností na základe spisu V 4799/2017-6. Odôvodnením je určenie spôsobu
prevodu majetku obce. Poslanci prehodnotili dané skutočnosti, že predmetné pozemky sa
zamieňajú z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že zámenou pozemkov obec získa
pozemok za účelom vybudovania miestnej komunikácie (cesty) k priľahlým pozemkom, na

ktorých sa plánuje výstavba nových rodinných domov. Po vzájomnej diskusii starosta obce dal
poslancom na hlasovanie:
zámer prevodu majetku obce spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Predmetom zámeny je: pozemok vo vlastníctve Obce Dolné Obdokovce, so sídlom 951 02
Dolné Obdokovce 103. IČO: 00 307 891, nachádzajúci sa v kat. území Dolné Obdokovce, Obec
Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 2157 ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/36 orná pôda o výmere 926 m2, a to
konkrétne:
A: pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/36 orná pôda o výmere 926 m2
ako diel 7 o výmere 316 m2
za
pozemok vo vlastníctve Oravcová Andrea, rod. Gyepesová, nar. 11.04.1973, r.č. 735411/6759,
bytom 951 02 Dolné Obdokovce 239, v podiele 1/3 – ina k celku, Gyepeš Patrik, rod. Gyepes,
nar. 18.07.1974, r.č. 740718/6776, bytom 951 53 Klasov 50, v podiele 1/3 – ina k celku, a Gyepeš
Roland, rod. Gyepes, nar. 06.07.1980, r.č. 800706/6804, bytom 951 02 Dolné Obdokovce 200,
nachádzajúci sa v kat. území Dolné Obdokovce, Obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je
zapísaný na LV č. 1363 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok
parc. č. 282/23 orná pôda o výmere 917 m2 a to:
pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/23 orná pôda o výmere 917 m2 ako
diel 6 o výmere 316 m2
B: pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/36 orná pôda o výmere 926 m2
ako diel 8 o výmere 318 m2
za
pozemok vo vlastníctve Lauro Ladislav, rod. Lauro, nar. 18.04.1986, r.č. 860418/7097, bytom
951 02 Dolné Obdokovce č. 371, v podiele 1/1 – ina k celku, nachádzajúci sa v kat. území Dolné
Obdokovce, Obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 1940 ako parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/22 orná pôda o výmere
917 m2 a to:
pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/22 orná pôda o výmere 917 m2 ako
diel 4 o výmere 299 m2
C: pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/36 orná pôda o výmere 926 m2
ako diel 9 o výmere 292 m2
za
pozemok vo vlastníctve Kompas Róbert, rod. Kompas, nar. 12.10.1986, r.č. 861012/7086,
bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 198, v podiele 1/1 – ina k celku, nachádzajúci sa v kat. území
Dolné Obdokovce, Obec Dolné Obdokovce, okres Nitra, ktorý je zapísaný na LV č. 1939 ako
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/21 orná pôda
o výmere 917 m2 a to:
pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 34/2017 zo dňa 2.3.2017 od parcely registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 282/21 orná pôda o výmere 917 m2 ako
diel 2 o výmere 292 m2
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných
nehnuteľností vzhľadom na rozdiel výmery zamieňaných nehnuteľností.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov Obec Dolné
Obdokovce získa pozemok, za účelom vybudovania miestnej prístupovej komunikácie (cesty)
k priľahlým pozemkom.
Hlasovanie: za: 5.
11. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce”
z roku 2012.
Starosta obce v rámci daného projektu okrem pokuty spomenul povinnosť obce vypracovať
monitorovaciu správu, ktorá vyplýva z poskytnutej dotácie na projekt zberného dvora. K správe
bolo potrebné doložiť podklady ohľadom separovaného odpadu, poistenia stavby
a mechanizmov, doklady o úhradách poistení o dopade celého projektu a iné potrebné údaje
a výpočty za obdobie od septembra 2012 do 31.05.2017. Táto úloha bola dosť náročná na
spracovanie.
12. Náhradník na poslanecký mandát.
Starosta obce informoval všetkých prítomných že ohlásený náhradník na poslanecký mandát p.
Jozef Balko, Dolné Obdokovce č. 311 odmietol prijatie funkcie poslanca, čo uviedol písomne.
Ďalšieho náhradníka p. Františka Gyepesa, bytom Dolné Obdokovce č. 73 obec písomne
informovala.
Poslanci odmietnutie poslaneckého mandátu Jozefa Balka, Dolné Obdokovce č. 311 vzali na
vedomie.
Poslanci náhradníka na poslanecký mandát Františka Gyepesa, bytom Dolné Obdokovce č. 73
vzali na vedomie.
13. Rôzne.
Starosta obce informoval všetkých prítomných o postupnej výmene vodomerov v obci, ktorá sa
začne realizovať od 20. júna 2017. Vodomery bude vymieňať odborne spôsobilá osoba a pri
demontáži sa odpíše aj spotreba pitnej vody. V domácnostiach, kde sa neodoberá pitná voda bude
prívod vody dočasne uzatvorený. Informačný leták ohľadom výmeny vodomerov bude zaslaný
do každej domácnosti a obyvatelia budú informovaní aj miestnym rozhlasom.
Zároveň poslanci prehodnotili renováciu miestneho rozhlasu z dôvodu poruchovosti a závad,
ktoré sa dosť často vyskytujú pri hlásení. Prehodnotili financie, za ktoré by sa mohol miestny
rozhlas v celej obci renovovať, príp. rozšíriť o niektoré ulice. Poslanci navrhli prijať rozpočtové
opatrenia následne po zistení výšky potreby financií.
Mgr. Mária Beneová predložila návrh rozpočtového opatrenia z dôvodu príjmu finančných
prostriedkov za predaj pozemkov v obci.
Starosta obce dal poslancom OZ návrh na hlasovanie rozpočtové opatrenie č.2/2017: navýšenie
kapitálových príjmov za predaj pozemkov v obci vo výške 26165,40 € a navýšenie kapitálových
výdavkov na infraštruktúru IBV Lúky vo výške 25402,40 €.
Hlasovanie: za: 5
14. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
15. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomáš Kmeťo

_________________

Mgr. Peter Gálik

_________________

