Zápisnica
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 25. októbra 2019 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Za občanov:
Ing. Pavel Zajac - dobrý večer, dovoľte aby som vás privítal na ôsmom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, kde bol navrhnutý tento program:
1.
2.
3.
4.

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
VZN obce Ľubietová – príprava, je tam jedna smernica a potom sa dohodneme sa ohľadom
prípravy nového VZN o miestnych poplatkoch
5. Majetok obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Ing. Pavel Zajac - Poprosila nás pani riaditeľka, pani riaditeľka nás poprosila s tým, že bola včera večer
na Slovane na futbale, že či by sme ju nemohli prehodiť dopredu, takže ako ak nemáme s tým problém,
tak začneme bodom rôzne s tým, že vyriešime škôlku a potom budeme pokračovať v programe, hej, ale
to prvé ideme program, má niekto k tomuto programu niečo
Pavol Šimun – potom v rôznom, čo všetko budeme mať, lebo materiály sme dostali dneska akurát,
Ing. Pavel Zajac – tie, čo ste dostali materiály, čo ste dostali dneska tie nebudeme dneska vôbec preberať,
lebo hovorím, tie žiadosti prišli dneska a hovorím, ja najprv chcem aby to prebrali komisie, čiže tie
nebudeme preberať ale v rôznom ja tam mám iba, ja poviem, čo mám v rôznom, hej, ja tu mám vlastne
základnú školu, potom tu mám rozpočtové opatrenia čo mi boli dané a správa kontrolnej činnosti a plán
kontrolnej činnosti, nič iné ja v rôznom nemám
Pavol Šimun – dobre, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – ja som prečítal program , ................tak som nepočul ako si to prečítal ale určite je to
napísané, určite
Pavol Šimun – tak, ako je napísané
Ing. Peter Sedláček – tak ako je napísané, ale pred VZN vložiť jeden bod, ktorý sa bude volať protipovodňové
opatrenia obce
Ing. Pavel Zajac – a čo tam budeme riešiť
Ing. Peter Sedláček – tam budeme riešiť smernicu pretože pred dvoma mesiacmi
Ing. Pavel Zajac – smernica je vo vzdenku, tam je smernica
Ing. Peter Sedláček – vezedenko pokiaľ viem, tak vezedenko malo byť
Ing. Pavel Zajac – ja som to hovoril, keď som to čítal, že skrátka je tam bude aj táto smernica
Ing. Peter Sedláček – ja som to nebol tu, takže, vezeden obce Ľubietová to sú vlastne protipovodňové
opatrenia
Ing. Pavel Zajac – nie , hovoril som, že tam sú, máme dva body vo vezeden, že máme tú smernicu a máme,
vlastne iba sa dohodneme že akým spôsobom ideme pripraviť nové vezeden o miestnych poplatkoch
Ing. Peter Sedláček – no, dobre, takže k tomuto ešte krátka informácia o tom, že sme sedeli s SVp a ďalšie
veci
Ing. Pavel Zajac – to podľa mňa môžeš bez problémov povedať v rôznom
Ing. Peter Sedláček – no, dobre

Ing. Pavel Zajac – hej
Ivan Chládek – môžem, teda ak rožne bude celé všeobecné
Ing. Pavel Zajac – nie, iba škola bude
Ivan Chládek – tak v rôznom potom nie , lebo sa to naťahuje, ľudia budú na odchode a neviem čo,
Ing. Pavel Zajac – prosím vás, majetok vieme prebrať za desať minút ako fakt, za desať minút lebo tam nič
také čo by sme už raz neschvaľovali nie je, alebo respektíve čo nesedelo sa s niekým a bolo dohodnuté
toto, toto, toto nič tam také fakt nie je – môžeme to prebrať za desať minút, záleží o tom, na tom kto do
toho bude vstupovať a fakt je to presne o tom, spravme všetko preto, aby sme to urýchlili
Ivan Chládek – no ak to bude tak, tak prosím
Ing. Pavel Zajac – čiže, má ešte do programu niekto niečo, tak skús poprosím Zdeno
Pavol Šimun – stačí ak ho doplníme do programu
Ing. Pavel Zajac – áno, jasné, nech sa páči Zdeno, prečítaj to prvé uznesenie
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 1/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, dobre
Pavol Šimun – ešte sa spýtam jednu vec, Jana je ospravedlnená
Ing. Pavel Zajac – nie, nevolala mi, alebo aspoň neviem
Ing. Peter Sedláček – ale on hovorila, že nepríde určite, takže
Ing. Pavel Zajac – mne nevolala, takže ja neviem, dobre, poďme na druhý bod, Zuzana Kútna bude
zapisovateľka, overovatelia Paľo Šimun, inžinier Peter Sedláček, Paľo, predsa si to dostal ty
Pavol Šimun – nie, ja len čítam, predseda je Zdeno
Ing. Pavel Zajac – aha, čiže Zdeno bude predseda a ty budeš čítať, dobre
Sidónia Filadelfiová –
Ing. Pavel Zajac – prosím vás, nevstupujte do toho, nech ideme rýchlo, aby sme si tieto veci, hovorím potom
naozaj
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 2/2019 zo dňa 25.októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová určuje Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice, pána inžiniera Sedláčka a pána Šimuna
za overovateľov zápisnice
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, návrhová komisia, čiže predseda Bc. Zdeno Urva,
člen Paľo Šimun a Katarína Resutíková Mandyčevská
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 3/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová volí návrhovú komisiu v zložení: Bc. Zdenko Urva - predseda, Katarína Resutíková
Mandyčevská člen a Pavol Šimun - člen
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, čiže skáčeme teraz do bodu rôzne, sme v bode
rôzne a ideme na materiál základnej školy – máme tam vlastne tri materiály: za prvé inovovaný Školský
vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ „Komunikácia v regióne, región v komunikácii“, za druhé tam
máme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský tok 2018/2019
a za tretie Organizáciu školy na školský rok 2019/2020 – pani riaditeľka máš slovo
Mgr. Monika Boboková – ďakujem pekne pán starosta aj páni poslanci, že som mohla vystúpiť hneď na
začiatku iba na doplnenie, nebola som na Slovane ja, preto by som si vás nedovolila požiadať o zmenu
programu, ale bola som tam so štyridsiatimi žiakmi našej školy, takže sme sa vrátili o pol noci, takže preto,
ďakujem veľmi pekne, ja predkladám materiály dva na schválenie podľa zákona 596 o štátnej správe
a školskej samospráve a to je správa o výchovnovzdelávacej činnosti a informáciu o pedagogickom
a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu, čo som zhrnula v materiáli organizácia
školy na školský rok, školský vzdelávací program tak ako som vám ho zaslala bol schválený v túto chvíľu
vám dávam do pozornosti informáciu, že bol doplnený o deviaty ročník ktorý sa tak postupne zavádza,
materiály som vlastne predložila a tieto boli prerokované na rade školy, rada školy sa vyjadrila,
rozdiskutovali sme a potom ..................na obecnom zastupiteľstve aby tieto materiály schválili,
postupovala som podľa harmonogramu, podľa systému, podľa ktorého sa píšu tieto a snažila som sa,

aby materiály obsahovali všetko to, čo obsahovať má, budú zverejnené na webovej stránke školy, budú
zverejnené v písomnej podobe pre rodičov, budú prístupné verejnosti – takže ak ste preštudovali tie
materiály ............rada zodpoviem
Ing. Pavel Zajac – dobre, otváram, ďakujem, otváram diskusiu
Ing. Peter Sedláček – bolo by dobre to prečítať, lebo ja taký materiál nemám
Mgr. Monika Boboková – ja som dala materiál v písomnej podobe na obecný úrad a potom som
preposielala mailom
Pavol Šimun – ako zastupiteľstvo môžeme byť len radi, že taký materiál vypracujú, že takto fungujú, nič
viac tam, my aj keby sme ten materiál prečítali, tak by sme tam viacej nezmenili lebo určite tomu pani
riaditeľka musela venovať strašne veľa času, lebo mala tam toľko slov, že som sa čudoval, že kto to bude
kedy čítať, len toľko, doporučujem zastupiteľstvu aby sa to prijalo
Ing. Pavel Zajac – dobre, má ešte niekto do diskusie niečo, ak nie tak poprosím uznesenie číslo trinásť
Pavol Šimun – ale spravíme ho ako štvorku
Ing. Pavel Zajac – ako štvorku
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 4/2019 zo dňa 25.októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje
1. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ „Komunikácia v regióne, región v komunikácii“
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský tok 2018/2019
3. Organizáciu školy na školský rok 2019/2020
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, pani riaditeľka, ďakujem
Mgr. Monika Boboková – môžem ešte
Ing. Pavel Zajac – áno, nech sa páči
Mgr. Monika Boboková – krátko, nebudem vás zdržovať, ja iba chcem informovať, že v školskom roku
2019/2020 začala, tak ako sa prezentuje množstvo nových legislatívnych zmien aj na školách, tam my
tvoríme množstvo vnútorných smerníc, u nás je to ..................čo pán starosta sme to prerokovali, nový,
nový plán vzdelávania na školský rok, pracujeme na novom pracovnom poriadku, kde sme zapracovali
etický kódex, kde musíme zapracovať množstvo nových vecí v legislatíve, čiže tá skutočnosť, že ste
niekedy v predchádzajúcich zastupiteľstvách rokovali o právnikovi obce, tak mne by určite pomohlo, taká
právnická diskusia o tom, preto že ak už raz vypracujem ten pracovný poriadok, tak by som s ním
potrebovala pomôcť, pretože momentálne ho tvorím ale z toho právneho hľadiska určite by som uvítala
pomoc, tak isto sme upravovali školský poriadok, ktorý mali možnosť upraviť žiaci, učitelia, rodičia mohli
do toho zasahovať, takže, školský vzdelávací program pre deviaty ročník tvoríme a snažíme sa ho
.............každý školský rok, tú každodennú prácu v škole sme doplnili o dve také mimoriadne aktivity –
o návštevu futbalu, čo zaujalo nielen chlapcov ale aj dievčatá a keďže obec má naozaj futbalovú tradíciu
snažíme sa na ňu nadviazať, boli sme v Európskom parlamente, kde sme ponúkli zážitok nielen pre deti
ale aj pre zamestnancov, rodičov a priateľov školy a mohli sa tejto akcie zúčastniť, pozývam verejnosť
na prezentáciu projektov žiakov v prízemí našej školy a žiaci zistili, že vzdelávanie je dôležité hlavne čo
sa týka jazykov, takže, nech s páči, môžete prísť, chcem ešte pripomenúť, že fungujeme podľa nového
režimu v školskej jedálni, obedy zadarmo, to je vám známe a tým, že sme zbúrali priečku ..........je
zvýšená, zatiaľ nám postačuje, počet stravníkov je teraz okolo sto dvadsať sú deti, ktoré sa neprihlásili,
ďalej chcem povedať, alebo opýtať sa, ako zriaďovateľ bude v budúcnosti pokračovať, čo sa týka prerábky
školskej kuchyne, že na to treba pamätať a chcela som ešte poďakovať pani Majerovej, za možnosť
prezentovať našu prácu v obecných novinách, za ústretovosť a vždy takú dobrú komunikáciu čo sa týka
prezentácie našej práce, to je všetko
Ing. Pavel Zajac – všetko, ďakujem,
Ivan Chládek – toto si v skutočnosti zaslúži potlesk
Ing. Pavel Zajac – čiže, poprosím vás, vrátime sa z bodu rôzne do vezeden obce Ľubietová, ja tu mám
prvé uznesenie – smernica na určenie postupu pri ochrane pred povodňami, Peter máš slovo

Ing. Peter Sedláček – no dobre, tak začneme smernicou, smernica bola vypracovaná magistrom pán
Ivanom Chládekom, pretože aj zo zápisníc zasadaní komisie životného prostredia, kde sme toto uvádzali
ako vyložene potrebu prijať takúto smernicu, takže Ivan to napísal poslal som to všetkým desať dni
dozadu, mali ste možnosť sa s tým oboznámiť, mali by sme ju schváliť tak ako som vám napísal v maily,
preto že toto je jeden zo základných dokumentov čo sa týka ochrany proti povodniam
Ing. Pavel Zajac – všetko
Ing. Peter Sedláček – o smernici áno,
Ing. Pavel Zajac – dobre, otváram diskusiu k smernici, chce niekto k tomuto diskutovať,
Pavol Šimun – ja len toľko, to je tá, čo je zverejnená na
Ing. Pavel Zajac – áno
Ivan Chládek – ak dovolíte ja by som len na okraj, pracoval som ja na tom, akože som ju spracoval za
pomoci komisii, je to vecou komisie ako takej, a sú tam veci zo zákona, zo sedmičky, z roku dvetisíc
desať, to znamená o ochrane pred povodňami, a potom sú tam niektoré články vyslovene ktoré sú tam
vložené, aby sme tú prácu respektíve tú činnosť ktorá sa vykonáva v rámci ochrany pred povodňami
zefektívnili, to znamená, nájdu sa tam v podstate subjekty, tak ako povodňová komisia na čele so
starostom, lebo on je zároveň aj predseda povodňovej komisie tak isto aj komisia životného prostredia aj,
aj obecné zastupiteľstvo, pretože obecné zastupiteľstvo zodpovedá absolútne podobne tak ako aj
starosta za všetko, čo sa v obci deje a tá zodpovednosť je proste, a na nás všetkých aj na bežných
občanov, dobre, to je všetko
Ing. Pavel Zajac – dobre, ďakujem, ešte niekto chce diskutovať k tomuto, ja už iba doplním jednu vec,
dneska tu bol pracovník štátnej vodnej správy z okresu, tak som mu pripomenul, že rátame s tým, že
spravia protipovodňovú prehliadku, hej, takže dúfam, že teda urobia to, čo urobiť majú, dobre
Ing. Peter Sedláček – k povodňovým prehliadkam, my sme spravili zatiaľ komisia, keďže tohto roku sa na
to vykašľali alebo sme sa nedohodli, tak sme urobili my ako komisia zatiaľ Vôdku a v nedeľu spravíme
Hutnú
Ing. Pavel Zajac – dobre
Ing. Peter Sedláček – z Vôdky zápis máš a z toho, z Hutnej bude v krátkej dobe
Ing. Pavel Zajac – vráťme sa teda k smernici, ešte niekto má niečo k smernici ak nie, tak porosím prečítať
uznesenie
Ing. Peter Sedláček – v tom zmysle napíš, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu na určení
postupu pri ochrane pred povodňami
Ing. Pavel Zajac – však ako je pripravené uznesenie
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 5/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje Smernicu na určenie postupu pri ochrane pred povodňami
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, všetci aj ty si Jano, prepáč, dobre ďakujem
Ing. Peter Sedláček – všetci
Ing. Pavel Zajac – všetci, ďakujem, dobre ohľadom toho vezedenka, treba sa nám zamyslieť keďže
pätnásteho decembra najneskôr, musíme prijať vezeden o miestnych poplatkoch, ja len idem spýtať, že
či ho ideme meniť alebo ideme meniť tak ako sme sa dohodli, že kto pomôže z jeho spracovaním, čiže ja
som navrhol do uznesenia komisiu finančnú a životné prostredie a ak máte ešte niekto chuť na tom
spolupracovať, tak ja s tým nemám vôbec žiadny problém a teda vôbec otváram diskusiu či ideme meniť
vezedenko, nech sa ľúbi
Ing. Peter Sedláček – no, to sa týka tiež komisie životného prostredia, ja chcem povedať, že teda máme
prijaté vezedenko len je otázka, čo chceme v tom vezedenku zmeniť zrejme výšku poplatku pretože
Ing. Pavel Zajac – nie, sú tam viacero vecí, ktoré sa zmenia ale teraz ja vám to takto z hlavy, ale v zmysle
zákona

Ing. Peter Sedláček – nechaj nech dokončím, ak je to to, čo poslala Zuzana tie úľavy, my tie úľavy máme
zapracované už dávno a máme zapracované aj iné úľavy, aj zetepečkárov aj iných proste, vytlačil som si
to voľade do čerta ale neviem kde to mám,
Ing. Pavel Zajac – Peter, ja nechcel som teraz otvoriť diskusiu o tom, čo máme vo vezedenku, ja som, ja
sa vás teraz pýtam, že či ho ideme meniť to je prvá otázka a za druhé, že teda či sme v stave nejakú
komisiu spraviť, čo nám na tom pomôže a teda rátam a tým, že aj právnik to pomôže, hej, nech sa páči
Pavol Šimun – ja by som doporučil, dobre, finančná komisia, komisia životného prostredia a osobne aj
s poslancov, kto bude mať záujem, keď bude to stretnutie, kto má záujem, nech príde, nemusíme ich
nútiť, ale kto bude chcieť
Ing. Pavel Zajac - ja hovorím, možno že to zasadnutie komisie tej finančnej s tým životným prostredím
príde na to, že netreba alebo že treba zmeniť toto a toto, však o tom to celé je, aby sa na tom začalo
pracovať, lebo ako viete, musí to byť zase minimálne pätnásť dni zverejnené a ono ten čas uteká veľmi
rýchlo
Pavol Šimun – trinásteho dvanásty potrebuješ odsúhlasiť, aby to bolo zase pätnásť vyvesené a aby nám
to od prvého januára mohlo platiť, lebo ak to nestihneme, platiť to nebude
Ing. Pavel Zajac – áno
Ing. Peter Sedláček – áno, tu je to, je to vlastne komplexné vezedenko o všetkých daniach a poplatkoch
Ing. Pavel Zajac – áno
Ing. Peter Sedláček – jedna časť sú vlastne poplatky za komunálny odpad od, neviem, od ôsmej časti
o miestnych poplatkoch a komunálnom odpade
Ing. Pavel Zajac – dobre, čiže sme sa v stave stotožniť s tým, že komisie životného prostredia a finančná
budú spolupracovať na tomto vezedenku alebo chcete to nejako inak upraviť to navrhnuté, ja som navrhol,
obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová poveruje finančnú komisiu a komisiu životného prostredia
vypracovaním nového návrhu vezeden o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a miestne stavebné odpady, takto znie uznesenia, ak ho chcete zmeniť, tak si ho zmeňte
Ing. Peter Sedláček – dobre, môže to tak byť ako povedal Paľo
Pavol Šimun – poslanci s tým súhlasia, keď budeš zvolávať, ja neviem, budeš zrejme ty zvolávať, tak
poslať aj poslancom a kto chce nech príde, kto nechce, nepríde
Ing. Pavel Zajac – dobre, tak čítaj
Pavol Šimun – môžem čitať
Ing. Pavel Zajac - áno
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 6/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová poveruje finančnú komisiu a komisiu životného prostredia vypracovaním nového návrhu
všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a miestne stavebné odpady
Ing. Pavel zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, dobre, sme v majetku, päť, hej, prosím vás, bola
tu dneska Hendy Pepich, snažili sme sa dať s pani kontrolórkou dokopy aj keď ja som to trošku ináč
spravil, ona to potom upravila a sú tam vlastne dve uznesenia, jedno je vlastne to odkúpenie tej časti, tej
KN C 575/1 ja som tam napísal cca dvadsať metrový pás pri pozemku 575/2, hej, to je prvé uznesenie,
a druhé je vlastne zase že berie na vedomie že ten prenájom na tých deväťdesiat deväť rokov tej cesty,
hej, a teda vlastne to je druhé uznesenie ale zase sa musí zverejniť aby sa mohlo, čiže takto to upravila
pani kontrolórka, má s týmto niekto nejaký problém, áno, otváram diskusiu, nech sa páči
Pavol Šimun – za prvé, my sme sa s Robom dohodli na desiatich
Ing. Pavel Zajac – no však upravte

Peter Kováč – pätnásť, pätnásť
Bc. Zdeno Urva – povedali sme, že to pôjdeme pozrieť ako to vychádza
Pavol Šimun – bolo to treba pozrieť, v budúcnosti
Ing. Pavel Zajac – ja hovorím nevedel som, na čom ste sa dohodli ja som tam fukol dvadsať metrov, len
akože chyťte a upravte si
Peter Kováč – taká bola žiadosť pôvodne, o dvadsať metrov ale potom boli nejaké
Bc. Zdeno Urva – chcel najprv pätnásť a potom
Ing. Pavel Zajac – hovorím, Zdeno upravte si ak ste sa na niečom dohodli, tak upravte to uznesenie,
dajte si to tam do toho aj tak tam sa musí dať spraviť geometrický plán a ten by som povedal, že Zdeno,
zoberte si to vy na starosť a tak si tam choďte a určite tú čiaru, kade uznáte za vhodné, dobre
Bc. Zdenko Urva – tak musí sa aj Gabo vyjadriť, že kade, či to bude aj lesom vyhotovovať, či to my
môžeme
Ing. Pavel Zajac – tak ty vieš, koho si máš k tomu zavolať tak si toho k tomu zavolaj a ešte mi poviete, či
si dajú vypracovať geometrický plán alebo mám niekoho zavolať
Bc. Zdenko Urva – on si dá
Ing. Pavel Zajac – tak dobre, potom je to vyriešené, čiže poprosím, upravte tých dvadsať metrov na nejakú
inú sumu a podľa mňa tým je to vyriešené a môžeme to čítať a pokračovať
Pavol Šimun – tak na pätnásť upravíme
Bc. Zdenko Urva – hej
Pavol Šimun – a k tomu druhému, k tomu nájmu mám deväťdesiat deväť rokov
Ing. Pavel Zajac – ja neviem, že tak ste sa dohodli
Bc. Zdenko Urva – nedohodli sme sa na rokoch, o nejakom dlhodobom nájme sme sa bavili ale
deväťdesiat deväť nie
Ing. Pavel Zajac – tak povedzte tridsať rokov ja neviem koľko
Pavol Šimun – a druhá vec ja sa spýtam ako bude znieť tá zmluva o nájme, to cesta bude celá potom
Robova a po nej nikto už nebude môcť ísť lebo ju bude mať v prenájme
Ing. Pavel Zajac- pozor, to len teraz riešime to, či vôbec ideme, ešte len zverejňujeme že či to takto ideme
riešiť, ešte neriešime vôbec zmluvu
Bc. Zdenko Urva – takto, ja som
Ing. Pavel Zajac – my to musíme zverejniť aby sme vôbec voľačo mohli robiť
Bc. Zdenko Urva – pokiaľ viem, tak teraz mal on nájomnú zmluvu na tú cestu,
Ing. Pavel Zajac – áno
Bc. Zdenko Urva – platil ročne neviem koľko
Ing. Pavel Zajac – áno
Bc. Zdenko Urva – my sme povedali, že keď sa o tú cestu stará, že keď ešte do toho chce niečo investovať
tak že mu ten nájom upravíme
Ing. Pavel Zajac – však dobre
Peter Kováč – žeby zostala tá pôvodná
Ing. Pavel Zajac – ale ešte raz, hovorím že, čiže upravíme iba tú pôvodnú zmluvu
Pavol Šimun – a keby sme to spravili na dobu neurčitú a nie na deväťdesiat deväť rokov
Ing. Pavel Zajac – to, ešte raz hovorím, ja neviem, na čom ste sa dohodli na tom stretnutí, kde bol Robo
a Hendy
Ján Turčan – na dĺžke sme sa dohodli
Bc. Zdenko Urva – neviem, aká je podstata tej zmluvy, ja som ju nečítal

Ing. Pavel Zajac – lebo dneska doniesla, ja som odpísal to, čo ona dneska dala do žiadosti
Bc. Zdenko Urva – áno,
Ing. Pavel Zajac – hej, to je jediná žiadosť, ktorú dneska doniesla a ktorá sa bude preberať
Bc. Zdenko Urva – ja neviem ako je postavená zmluva, či môže niekto iný tade chodiť, neviem ako tá
nájomná zmluva vznikla, my sme sa len dohodli, že mu vieme ten nájom znížiť na euro, stará sa o to,
mieni do toho ešte niečo investovať, ale čo sa týka
Ing. Pavel Zajac – dobre, tak sa dohodnime aby sme to nepredlžovali, prosím ťa, dáme vám nájomnú
zmluvu a na budúce zastupiteľstvo dohodnite ako sa upraví tá nájomná zmluva a tým pádom bude
vyriešené, a tým pádom s tým, že je tam tá nájomná zmluva je, tak nemusíme nič ani zverejňovať lebo tá
nájomná zmluva už existuje,
Peter Kováč – a keď sa bude meniť tá suma
Ing. Pavel Zajac – no, neviem, pani kontrolórka
Tatiana Jancurová – musí sa to znova dať schváliť, určite
Pavol Šimun – áno, ja si myslím, že toto by sme mohli schváliť, tak ako je napísané, len tú dobu tam
vypustíme,
Ing. Pavel Zajac – však tam prepíš na dobu neurčitú
Pavol Šimun - ak s tým súhlasíte
Katarína Resutíková Mandyčevská – alebo tak ako je v zmluve, len skrátka nič, len tú sumu zmeniť, nie
Bc. Zdenko Urva – ja neviem, aká je tam výpovedná lehota, ja neviem nič o tej zmluve
Ing. Pavel Zajac – pozriete sa predsa sme dali vedľa tie záhrady povedzme na Podlipe, kto sa o to stará
tak ako hovorím, však ak sa o to stará tak nech má, nech má tie, nepotrebujeme na tom akože extra
nejaký nájom
Ing. Peter Sedláček – ja len jednu poznámku chcem k tomu povedať, dal som za príklad nájomnú zmluvu
Starčokovci, môže sa vychádzať z nej, presne chceli najprv odkúpiť ten vchod do tej krčmy a nakoniec
to obec prenajala za jedno euro neviem na akú dlhú dobu,
Pavol Šimun – no na deväťdesiat deväť rokov
Ing. Peter Sedláček – ja som myslel že to môže byť úplne smelo ako tam
Ivan Chládek – ak dovolíte, čo sú to za nezmysli, akých deväťdesiat deväť rokov, aké to má
opodstatnenie, to je hlúposť samozrejme, takéto zmluvy treba robiť na dobu neurčitú, ktorá sa dá
samozrejme potom
Ing. Pavel Zajac – ale veď sme sa predsa na tom dohodli, ja ešte raz, ja som vychádzal z vecí, čo doniesla
dneska Hendy Pepich, lebo skrátka ešte sa tu ešte rozčúlila, lebo že ona je s vami dohodnutá, čiže ja
som bol krepí z toho, ale ak to nie je takto, ak ste sa takto nedohodli tak to upravte na dobu neurčitú a ja
s tým nemám vôbec žiadny problém,
Pavol Šimun – prepisujem
Ing. Marián Benka - ja by som doplnil – úprava odsúhlasená právnikom obce
Pavol Šimun – no tak to už teraz môžeme zverejniť a potom treba zobrať tú pôvodnú zmluvu a keď sa
bude odsúhlasovať, tak potom to učesať tak, ako to má byť,
Ing. Pavel Zajac – dobre, poprosím uznesenia ak už nikto k tomu nemá, najprv šestku pôvodnú a potom
sedmičku
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 7/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová
A. berie na vedomie

žiadosť Róberta Pepicha a Hendy Pepich o odkúpenie časti pozemku parc. KN C 575/1 TTP o výmere
13507 m2 – cca 15 m pás pri pozemku 575/2.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa a predajom tretej osobe by
došlo k obmedzeniu užívacích práv k majetku v jej vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na predaj časti pozemku parcely KN C 575/1 TTP o výmere 13507 m2, v k.ú.
Ľubietová a stanovuje cenu za predaj pozemku minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru obce na odpredaj pozemku. Žiadateľ
uhradí náklady spojené s prevodom vlastníctva.
Ing. Pavel Zajac – kto je za, neviem či všetci, pani Katarína Resutíková sa zdržala, proti bol niekto,
nikto, zvyšok bol za, ďakujem, teraz skúsme ten nájom
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 – 8/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť o prenájom parcely KN C 575/7 ostatná plocha, o výmere 260 m2 Róberta Pepicha a Hendy
Pepich na dobu neurčitú za nájom 1.- € ročne
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s rekreačnou chatou vo vlastníctve žiadateľa a predajom tretej osobe
by došlo k obmedzeniu užívacích práv k majetku v jej vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na prenájom pozemku KN C 575/7 ostatná plocha, v k. ú. Ľubietová. Žiadosť
bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru prenájmu.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, viete, že sme mali na ten Rôšt vypísanú obchodnú
verejnú súťaž, tu sú dve obálky ktoré prišli, tak by sme ich teraz otvorili s tým, že doplníme uznesenie
o víťaza súťaže, a vyriešené, môžem poprosiť predsedu aby otvoril obálky a prečítal, čo tam je,
porovnajte to respektíve prečítajte jeden záujemca toľko, druhý záujemca toľko a z toho to bude jasné
Bc. Zdenko Urva – Peter Rončák, Limbová 11, Banská Bystrica a súťaž pozemok Rôšt,
Za A/ Peter Rončák, rodený Rončák, narodený v Brezne, rodné číslo, Limbová 11 Banská Bystrica
a Lucia Rončáková rodená Galanová, narodená v Banskej Bystrici, rodné číslo, Tulská 3, Banská Bystrica
Za B/ tri tridsať za meter štvorcový, úprava pozemku na užívanie záhrady
Ing. Peter Sedláček - koľko
Ing. Pavel Zajac – tri tridsať za štvorec,
Bc. Zdenko Urva – Ján Majer ulica Rôšt, Ľubietová, Ján Majer, narodený, rodné číslo, adresa ulica Rôšt
142/2, Ľubietová, Bc. Jana Majerová rodená Chládeková, adresa trvalého ulica Rôšt 142/2, Ľubietová,
ja dolu podpísaný Ján Majer sa týmto prihlasujem do verejnej obchodnej súťaži vyhlásenej obcou ktorej
predmetom je predaj pozemku, parcely KN C 1588/12 o výmere 841 metrov štvorcových, katastrálne
územie Ľubietová okres banská Bystrica, ponuka 2,10 za meter štvorcový, účel využitia predmetného
pozemku bude na poľnohospodárske účely
Ing. Pavel Zajac – koľko za meter štvorcový

Bc. Zdenko Urva – dve desať, čiže dobre, je to jasné, hej, čiže porosím vyplniť vlastne toho Rončáka
a vysúťaženú sumu a tým je to vyriešené
Ivan Chládek – ak dovolíte
Ing. Pavel Zajac – áno
Ivan Chládek – nejdem robiť obhájcu ale sú tu okolnosti ktoré majú jasnú výpovednú hodnotu o tom, že
sa dá konkrétne na toto o čom je tu teraz reč nevzťahuje verejná súťaž,
Ing. Pavel Zajac – dôvod
Ivan Chládek – dôvod, teraz ti nepoviem úplne presne ale je to všetko zveličené
Ing. Pavel Zajac – prečo
Ivan Chládek – preto že ne toto sa nevzťahuje
Ing. Pavel Zajac – dôvod, prečo sa nevzťahuje na toto, ja som to vysvetlil na tom zastupiteľstve, keď sme
to vtedy schvaľovali, ako ani žiadne z nich nie je susedný pozemok, nevlastnia, žiaden z nich ani Jana
s Janom ani ten Rončák, čiže my musíme postupovať transparentne a obchodnou verejnou súťažou, ako
nemáme čo s tým iné urobiť, na tom sme sa zhodli aj s pani hlavnou kontrolórkou, hovorím to nie sú moje
výmysly, to je zákon o majetku obcí
Ivan Chládek – no práve že ten zákon treba poznať dôverne a dôkladnejšie,
Ing. Pavel Zajac – pozri sa ak potom, ak bude mať pocit pani poslankyňa, že sa jej nejako ublížilo voči
tomuto sa samozrejme dá nejakým spôsobom odvolať alebo to celé napadnúť, hej, dobre
Ivan Chládek – určite, že keď sa to tu a bude to schválené pre toho pána, tak sa to dá napadnúť,
poprípade sa to dá tu teraz stopnúť a overiť tieto veci a
Ing. Pavel Zajac – jasné, ako všetko je možne, má na to samozrejme plné právo, nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – ja by som navrhoval naozaj tak, ako Ivan hovorí určite dneska budeme schvaľovať
nejakú právnu pomoc, kde určité služby z toho balíka je aj prekopanie takýchto nepríjemných vecí, čo ja
považujem za nepríjemnú vec ako sa dneska stalo, takže ja navrhujem určite aby sme to, už keď to
vydržalo toľko mesiacov, toľko rokov, stiahnime to dneska z rokovania a nechajme to
Ing. Pavel Zajac – dobre, mne to akože nevadí len prosím vás spravte zápis minimálne z toho otvárania
obálok, že bolo to takto a takto
Ing. Peter Sedláček – áno
Ing. Pavel Zajac – áno, nech sa páči
Pavol Šimun – ja poviem len toľko, podľa zákona ak sa nemýlim, je to sto tridsať osmička o nakladaní
s majetkom obce kde sa hovorí presne ako sa má robiť, a verejná obchodná súťaž sa robí, ja som vtedy
preto ani nehlasoval, za prvé na majetok ktorý vlastníme, tento majetok nevlastníme, konkrétne túto
parcelu, lebo nie je zakreslená na katastri ani jedna, ad dva verejná obchodná súťaž sa robí nad určitú
sumu hodnoty majetku, teraz dovolím si neklamať, neviem či je to dva a pol alebo tri a pol tisíc euro, treba
pozrieť v zákone, sto tridsať osmičke ale určite je tam jedna takáto stať
Tatiana Jancurová – zákon nehovorí vôbec o sume, zastupiteľstvo rozhoduje o forme predaja,
zastupiteľstvo
Pavol Šimun – hovorí aj o sume, pani hlavná kontrolórka, určite
Tatiana Jancurová – nie o sume určite nie lebo vlastne zastupiteľstvo vlastne odsúhlasuje formu predaja
a o forme predaja jasne hovorí zákon, priamy predaj, buď obchodná verejná súťaž, osobitný zreteľ, sú
tam tri možnosti
Ing. Pavel Zajac – prosím vás, ja nič iné nechcem, tak spravte, nech sa spraví aspoň zápis, že sa otvorili
tie obálky, respektíve je to na zázname, hej, aby niekto sa necítil ukrivdený, že teda sa otvorili obálky
a celé sa to akože zmarí alebo dá do stratena teda ako ste povedali, však budeme mať právnika ktorý
povie, že takto a takto a taká je situácia, hej, nech sa páči pani Garajová v stručnosti
Zora Garajová – ak som dobre rozumela že nie je na katastri tá parcela zapísaná,
Ing. Pavel Zajac – ale bol zverejnený presný geometrický plán, tam bolo zverejnené všetko, čiže všetci
vedeli čo, o čom je tá súťaž, vedeli, to minule už napadol pán Korunka
Zora Garajová – ale mne ide o to, či je alebo nie je zapísaná na katastri

Ing. Pavel Zajac – no je momentálne zapísaná ako ečková parcela, to vlastníctvo obce je
nespochybniteľné
Zora Garajová – kto to hovoril, Šimun to hovoril, je alebo nie je tam zapísaná
Peter Kováč – to ešte nie je zapísané
Zora Garajová – nie je zapísaná ako je to možné za toľké roky, kto je vlastník
Ing. Pavel Zajac – pani Garajová, hovorím vám, že tá parcela je v ečkovom stave na liste vlastníctva obce
Ľubietová
Peter Kováč – tá celá
Ing. Pavel Zajac – dvetisíc dvesto päťka aj dvetisíc dvesto sedmička tá v ečkovom stave je, teraz sa
geometrickým plánom vytvorila nová parcela 1588/12 orná pôda o výmere 841 metrov štvorcových,
vyňala sa s tade tá cesta a vyňala sa stade tá druhá časť, ktorá je za cestou, čiže všetci, ktorí sa zúčastnili
tej súťaže ak ste si všimli tak všetci tam citovali tú novú parcelu, kde bol zverejnený aj geometrický plán
tak vedeli o čo súťažia, presne vedeli o čo súťažia, hej, ako hovorím, ako nech sa páči, nech sa k tomu
vyjadrí právnik, ja nebudem sa s tým
Peter Kováč – ale takto táto parcela ešte zatiaľ nie je zakreslená
Ing. Pavel Zajac - no geometrický plán nie je, geometrický plán sa zapíše pri zmluve, hotovo, nie je s tým
žiadny, vôbec žiadny problém
Tatiana Jancurová – ja si vám dovolím prečítať na priamo od pána Tekeliho knihu o nakladaní s majetkom
obce, ktorý hovorí o obchodnej verejne súťaži, po vykonanej obchodnej verejnej súťaži ukončenej
záznamom o už vykonanej verejnej súťaži už zastupiteľstvo samotný odpredaj majetku neschvaľuje,
úspešný člen má reálny nárok na uzavretie zmluvy, neprijíma sa žiadne uznesenie obecného
zastupiteľstva ktorý sa schvaľuje predaj, zámena, nákup majetku obce, obecné zastupiteľstvo môže byť
iba informované o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže určenej komisiou, my sme vlastne komisiu
nemali, dnešná je aj komisia aj zastupiteľstvo, takže vlastne výsledky musíme akceptovať, je možné sa
proti nim odvolať, samozrejme, len
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto ešte má k tomuto čo povedať, alebo dajte nejaký návrh, teda ako ideme
dneska vlastne ukončiť, čiže z tohto záznamu spravíme zápis z otvárania obálok a vlastne počká sa, či
ako si to predstavujete
Pavol Šimun – no to sa chcem spýtať, kto spraví ten záznam o otvorení obálok,
Ing. Pavel Zajac – no tak to vyplynie zo zápisnice
Tatiana Jancurová – malo by to byť súčasťou uznesenia, záznam, že sa otvorili tie obálky kde sa dá
stručný popis o tom kto sa prihlásil a akú vysúťaženú sumu
Pavol Šimun – no práve, tam by malo byť tento celý postup popísaný
Tatiana Jancurová – to by malo byť buď súčasťou uznesenia alebo zápisu ako prílohy k uzneseniu
Pavol Šimun – teraz je kto, za čo zodpovedný, otvorili sme obálky
Ing. Pavel Zajac – no dobre, nechajte obálky ja ten zápis spravím, ako toto nie je žiaden problém, to je
strana, takže ja ho dám spraviť, pozrite sa, je jasné, my tam nemáme čo falšovať, odzneli mená odzneli
sumy, ja tam nič iné nebudem konštatovať,
Ing. Marián Benka – je neviem povedať, či tá verejná súťaž bola v súlade so zákonom alebo nie, či všetky
kroky boli splnené alebo neboli splnené, na druhej strane keď sme tu prečítali obálky najväčší problém je
to, že robíme verejnú súťaž kde by mali v prvom rade v rámci verejnej súťaže vyhrávať občania
Ľubietovej, a nie iní, druhá vec bola tam vôľa, ak chce tam za účelom záhrady tak kupuje ornú pôdu tak
je to ďalší problém, a osobne si myslím, že v nasledujúcej dobe dôjde k prepracovanie danej parcely na
stavebnú parcelu a tým pádom
Ing. Pavel Zajac – nie, tam určite nie, to je zosuvné pásmo, to je na tom veľkom zosuve, tam sa nedá
stavať
Ing. Marián Benka – dobre, mali by sme trvať na tom aby sa sceľovalo
Pavol Šimun – čo chcem povedať, obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok obchodnej verejnej súťaži
odpredaja pozemku a tak ďalej a dosť

Katarína Resutíková Mandyčevská – máme to schvaľovať, nemáme to schvaľovať ako povedala pani
hlavná kontrolórka, nie
Ing. Pavel Zajac – uznesenie prichystala pani hlavná kontrolórka kde postavila to podľa tej knižky pána
doktora Tekeliho, hej, že skrátka obecné zastupiteľstvo sa už k verejnej súťaži nevyjadruje, ono to iba
berie, schvaľuje výsledok, hej
Tatiana Jancurová – ešte mám pri tom jedno upozornenie, ak aj je súťažná komisia na vyhodnocovanie
obchodnej verejnej súťaže tvorená výhradne poslancami obecného zastupiteľstva zasadanie takejto
komisie nie je zasadanie obecného zastupiteľstva podľa zákona o obecnom zriadení, je to štandardne aj
tým, že na zastupiteľstve sa robí aj vyhodnotenie
Ivan Chládek – to nevadí, na tú minútu alebo dve to nebude obecné zastupiteľstvo ale bude to komisia,
ktorá bude schvaľovať túto záležitosť, vybavené
Ing. Marián Benka – ja si myslím, že máme tu procesný problém o rozhodnutí a správnosti postupu by
mal rozhodnúť právnik, ako neviem, a tak isto aj formuláciu uznesenia obecného zastupiteľstva by mal
formulovať právnik, skutočne aby sme postupovali podľa knižky ako v tomto smere ..o majetku obce
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Pavol Šimun – ja navrhujem, aby sa spravil z tohto zápis toto uznesenie sa vynechalo, spraví sa zápis na
základe zápisu budú všetci poslanci členovia komisie, podpíšu ho a ty oboznámiš aj jedného aj druhého
o tomto výsledku
Ing. Marián Benka – ale pokiaľ ja nesúhlasím s tým aby som bol členom komisie
Pavol Šimun – nech sa páči, vieš ako, tak sa teraz treba k tomu vyjadrovať, keď sme to otvorili musíme
to nejako uzavrieť
Ing. Pavel Zajac – dobre, ja, presne tak, veď my sme aj túto obchodnú verejnú súťaž prijímali aby sme
schválili výsledok, schválili sme to uznesením obecného zastupiteľstva ja teraz nebudem polemizovať, či
bolo zákonné alebo nezákonné, ale sme ho schválili nikto sa voči nemu neodvolala a teraz čo budeme
s tým robiť, však dobre, ja, ja ako áno, ak schválite dneska právnika tak môžeme toto hneď dať právnikovi
a nech mám povie ďalší postup ale osobne si myslím, že právnik nepovie nič iné, než napísal do tej knižky
ale však hovorím, nech nám to znova zopakuje, hej, no tak ja v tomto smere osobne navrhujem presne
to, čo tu odznelo, čiže spravíme z toho zápis ako, ak niekto nechce byť členom tej komisie nech nie je
členom tej komisie, je to by som povedal taký alibizmus, ale to je v poriadku ale hovorím v tomto smere
povieme, že bolo to takto, otvorili sme obálky a sú jasné veci, ktoré vzišli z tých obálok a zvyšný postup
nech povie právnik
Pavol Šimun – ale podľa mňa by si mal teraz oboznámiť o výsledku a na základe toho by sa malo určite
počkať, čo, či sa neodvolá niekto, hej a my na základe toho by sme mali postupovať
Ing. Pavel Zajac – lebo my vlastne svojim podpisom pod tou listinou čo bude zápis z otvárania obálok,
tam nebude nič iné napísané iba čo bolo v obálkach, nič iné tam napísané nebude, nič iné tam napísané
nebude, nič, iba to že títo dali ponuku títo dali ponuku, títo dali takú ponuku a títo dali takú ponuku ale ten
záver, že komisia rozhodla takto ja tam dávať nebudem, hotovo, potom nech to vyrieši právnik, dobre
Pavol Šimun – takúto správu spraviť a keďže sa obálky otvorili informovať o tom zúčastnených
Ing. Pavel Zajac – ja by som zúčastnených informoval až po porade s právnikom
Pavol Šimun – dobre, ja nemám
Ing. Pavel Zajac – no dobre,
Pavol Šimun – už sú všetci informovaní
Ing. Pavel Zajac – kto všetci sú informovaní
Bc. Zdenko Urva – dobre
Ing. Peter Sedláček – teraz je to už jedno ale naozaj ten postup, ako ste teraz povedali
Pavol Šimun – dobre, ja celé to uznesenie vypúšťam
Ing. Pavel Zajac – dobre, ešte sa idem opýtať, kto nechce byť v tej komisii na otváranie obálok, pán Benka
tam nebude, čiže to bude
Ing. Marián Benka – no ale ako, tá komisia sa mala menovať skôr než sa otvorili obálky, nie dnes, takže
máme tu procesný problém, ja neviem akože

Pavol Šimun – to je to, že vedia to už aj občania a čo teraz
Ing. Marián Benka – strčiť do ruky obálky a komisia je menovaná, komisia mala byť menovaná už
dopredu, kým sa
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, my sme sa o tomto debatovali pred zastupiteľstvom s pani hlavnou
kontrolórkou, takto isto to robí presne Balog, skrátka otvoria tie obálky na obecnom zastupiteľstve, je to
verejné, je to transparentné ja neviem čo ešte by ste chceli
Bc. Zdenko Urva – dobre
Ing. Pavel Zajac – ja osobne si myslím, že nie je tam, aký je tam problém
Bc. Zdenko Urva – urobí sa zápis
Ing. Pavel Zajac – druhá vec je tá, druhá vec je tá, či sa to malo robiť verejnou súťažou ale to musí
povedať právnik
Bc. Zdeno Urva – dobre, spraví sa z toho zápis a právnik sa k tomu vyjadrí
Ing. Pavel Zajac – ale osobne si myslím že pokiaľ sme my na to prijali uznesenie obecného zastupiteľstva,
voči tomu uzneseniu nikto nič nenamietal, my sme to zverejnili na internetovej stránke, poslali nám obálku
a teraz povieme prepáčte, ideme to robiť inakšie, ale to povie právnik
Bc. Zdenko Urva – ak právnik povie, že je to zmätočné tak je to zmätočné a tým pádom nie je výberové
konanie platné a musí byť vyhlásené nové,
Ing. Pavel Zajac – dobre,
Ing. Peter Sedláček – my sme sa nepomýlili, však hovoríme, že spravíme zápis z otvárania obálok
a hotovo
Ing. Pavel Zajac – jasné, vyriešené
Ing. Peter Sedláček – zúčastnili sa dvaja a tento dal toľko a tento dal toľko
Ing. Pavel Zajac – dobre, vyriešené, ďakujem, ideme ďalej, ďalšie uznesenie je vlastne čo sme odkladali
asi od toho augusta alebo neviem, vlastne čo sme zverejnili Gaston Ivanov tam čo je tá prístupová cesta
tých osemdesiat tri metrov štvorcových, otváram k tomu diskusiu, nech sa páči
Pavol Šimun – ja sa spýtam len jednu vec, čo sa stalo že sa zmenila cena oproti dobe, keď sa predávali
tam pozemky
Ing. Pavel Zajac – nič sa nestalo, len my sme napríklad ak si dobre pamätáte sa tam vlastne dokupovali
pozemky ako tam, čo je Štefanovie, Grgač a skrátka tam bol znalecký posudok tých ďalších pozemkov
päť osemdesiat, takže sme dali podľa toho ak vy zmeníte tú cenu, však ako zmeňte ju, toto je vaša
právomoc, hej, my sme tam len použili ten znalecký posudok, ktorý vlastne je, bol vypracovaný, lebo pre
osemdesiat tri metrov štvorcových sa nám neoplatí vypracovávať znalecký posudok, nech sa páči, cenu
určujete vy
Peter Kováč – nie som teraz celkom v obraze, my sme už o tom nehlasovali
Ing. Pavel Zajac – ale to sme riešili, že zverejníme zámer
Ing. Peter Sedláček – zverejníme zámer
Ing. Pavel Zajac – čiže hovorím, v tomto smere je to čisto na vás, čisto na vás ako poviete že dá niekto
pozmeňovací návrh a povie, toľko a toľko bude cena, bude toľko a toľko cena, nech sa páči
Pavol Šimun – ty budeš o tom určite viacej vedieť, ale vtedy podľa mňa sa tie pozemky predávali po tristo
korún
Ing. Pavel Zajac - áno, desať euro
Pavol Šimun – to je desať euro a od vtedy tá cena klesla
Ing. Pavel Zajac – nie, teraz si treba uvedomiť jednu vec, tento pozemok je medzi pozemkom dva a pol
hektárovým, a pozemkom, ktorý má šesťsto metrov ktorý kúpil od obce Ľubietová, čiže to je tých
osemdesiat tri metrov, ešte raz hovorím, keď vy poviete, že za túto cenu mu to nepredáme, predáme mu
to za inú tak nech sa páči, chcem aby niekto povedal ten návrh
Bc. Zdenko Urva – ja navrhujem desať euro ako sa kupovalo pred tým
Ing. Pavel Zajac – dobre, nech sa páči, má ešte niekto iný návrh
Ing. Marián Benka – hlasovali sme za predaj pozemkov
Peter Kováč – veď ja som vtedy za to nezdvihol

Ing. Marián Benka – obmedzí niekoho
Ing. Pavel Zajac – neobmedzí, lebo tam pod on vlastne má, neobmedzí nás to, lebo tam už nemáte kam
ísť, tam je takto strmí svah dolu
Peter Kováč – no v každom prípade je to cesta
Ing. Pavel Zajac – je to cesta, áno, on je koncový užívateľ, takže
Peter Kováč – on je posledný
Ing. Pavel Zajac – obec Ľubietová, Peter Fellner vôbec nepoužíva tú cestu, Peter Fellner chodí po lúke
Ing. Marián Benka – ja by som tú cestu nechal na obec
Ing. Pavel Zajac – ale však je to na vás, hovorím zverejnili sme zámer, dneska keď zmeníte názor
a poviete, že nejdeme to predávať tak nejdeme to predávať
Peter Kováč – určite mu nikto nebude robiť prieky, že mu to bude brať alebo čo ja viem čo, aspoň si
myslím, a neviem, no ja som
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Pavol Šimun – Zdeno tu dal návrh, tak dajme o ňom hlasovať
Ing. Pavel Zajac – dobre, čiže
Pavol Šimun – ak niekto nepredloží iný návrh
Ing. Pavel Zajac – vieš čo, ja by som to vyskúšal takto, normálne prepíš tú sumu na desať euro
Pavol Šimun – bol návrh prednesený, tak nech sa hlasuje
Ing. Pavel Zajac – tak dobre, kto je za, aby sa cena zmenila na desať euro, dvaja, traja, Peter ty si bol za
Ing. Peter Sedláček – za
Ing. Pavel Zajac – kto je proti, zdržal sa, piati, čiže tým je to vyriešené, čiže prečítajme teraz, skúsime
prečítať pôvodné uznesenie či ako a uvidíme, či to prejde alebo neprejde
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 –9 /2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje
odpredaj KN C 1324/19 TTP, o výmere 83 m2, pre Ing. Gastona Ivanova a Ing. Mariannu Ivanovovú za
cenu 5,80 € za m2, celková cena je 481,40 €. Kupujúci zaplatia návrh na vklad do katastra nehnuteľností
vo výške 66,- €. Pozemok bezprostredne hraničí s rekreačnou chatou a pozemkami vo vlastníctve
žiadateľov a predajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívacích práv k majetku v ich vlastníctve, čo
sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, nikto, kto je proti traja, štyria, piati, tak kto je proti ešte raz prosím
vás, piati sú proti, zdržal sa
Pavol Šimun – ja poprosím, kto je proti
Ing. Pavel Zajac – pán Benka, Peter Kováč, Zdeno Urva, Paľo Šimun, Peter Sedláček, zdržal sa Jano
Turčan, Miloš Sauka a Katarína Resutíková Mandyčevská, ďakujem, týmto to máme vyriešené, ďalšie
uznesenie je presne to isté, pre Libora Chebeňa na Zelenej vode, parcela päťsto sedemdesiat dva metrov
štvorcových, je tam podľa znaleckého posudku cena euro štyridsať za meter štvorcový, má k tomuto
niekto nejakú diskusiu
Peter Kováč – ja by som dal aspoň desať euro
Ing. Pavel Zajac – no tak dajte návrh a budeme o tom hlasovať
Pavol Šimun – euro štyridsať za meter štvorcový
Bc. Zdenko Urva – prečítaj
Ing. Pavel Zajac – no ako pozrite sa je to tam v takom stave v akom je
Pavol Šimun – je to parcela päťsto sedemdesiat dva metrov štvorcových a celková suma je 852,28
Ing. Peter Sedláček – dobre
Ing. Pavel Zajac – dobre, má niekto nejaký iný návrh ak nie, poprosím čítať uznesenie
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 –10/2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje odpredaj KN C 1205/60 TTP, o výmere 572 m2, pre Libora Chebeňa za cenu
určenú znaleckým posudkom č. 171/2019 1,49 € za m2, celková cena je 852,28 €. Kupujúci zaplatí návrh

na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € a cenu za vypracovanie znaleckého posudku 130,- €.
Pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a predajom tretej osobe by došlo k
obmedzeniu užívacích práv k majetku v ich vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za
Peter Kováč – ja som myslel, že ideme teraz hlasovať za tú cenu, za tých desať euro
Ing. Pavel Zajac – ale nikto nedal ten návrh, však som sa vás spýtal, či dá niekto taký ten návrh
Peter Kováč – zhodli sme sa tu, že za tých desať euro všetkým
Ing. Pavel Zajac – tak čo, ideme sa zase vrátiť a ideme najprv hlasovať o návrhu, veď ale som sa pýtal,
či dáva niekto takýto návrh, že aby sa zmenila cena na desať euro, čiže ešte raz sa pýtam, dá niekto
takýto návrh, ale vtedy ste sa neozvali no tak sa pýtam, že či ideme znova meniť, tak mi povedzte, tak mi
povedzte dávame návrh na desať euro, nič iné nechcem,
Peter Kováč – my sme sa dohodli všetci, že obecné pozemky, ktoré budú sa predávať budú určené alebo
sú plánované tam výstavba že všetky pôjdu, nepôjdu pod tých desať euro
Bc. Zdenko Urva – tam výstavba nie je plánovaná, Libor tam nechce stavať
Ing. Pavel Zajac – nie, akože nie, akože nie chatu tam chce postaviť,
Bc. Zdenko Urva – na to má tam svoje,
Ing. Pavel Zajac – práve že nie, potrebuje túto
Bc. Zdenko Urva – druhá vec je, že
Ing. Pavel Zajac – to je zbytočné o tom teraz diskutovať, či bude stavať či nebude stavať, hovorím, pozrite
sa, je tu, teda môžem to brať tak, že je návrh, Peter
Peter Kováč – no dávam návrh
Ing. Pavel Zajac – čiže hlasujeme o návrhu Petra Kováča že zdvihnúť sumu na desať euro, kto je za,
traja, kto je proti traja, tým je to, zdržal sa dvaja, no čiže ideme podľa pôvodného, čiže nebude Paľo čítať
znova uznesenie, už sme ho čítali, hej, čiže kto je za prijatie tohto uznesenia, prosím vás ticho, kto je za
odpredaj, raz, dva, tri, čiže pán Benka, Peter Kováč, Jano Turčan, Miloš Sauka, Zdeno Urva, Paľo Šimun,
Peter Sedláček a pani Resutíková sa zdržala, dobre
Ing. Peter Sedláček – čiže sedem za
Ing. Pavel Zajac – áno, dobre, ďakujem, ideme ďalej, pani Gordíková chce užívať tú parcelu, chce sa
vlastne starať o tú parcelu to je na Podlipe 489/5 ostatná plocha o výmere štyri tisíc desať, určite nie celú
ale nejaký kus, čo má za záhradou, pani hlavná kontrolórka povedala, že sa to musí tiež zverejniť takže
je pripravené takto uznesenie ak teda súhlasíte s tým aby sa tak ako sme chválili Majerovcom, za jedno
euro tak aby sa aj ona starala o tú parcelu za to jedno euro, neviem
Peter Kováč – a kde to je
Ing. Pavel Zajac – vieš kde má Miro Hajdúch tam tú záhradu
Peter Kováč – no
Ing. Pavel Zajac – tak to je tá halda za ním, neviem asi ste dostali tú žiadosť, dostali nie, čiže otázka má
s tým niekto nejaký problém, áno, nech sa páči
Pavol Šimun – čo bude robiť na štyri tisíc štvorcov
Ing. Pavel Zajac – hovorím, že ona nechce celé, nemám to tam, nemám to tam
Pavol Šimun – ak tomu dobre rozumiem, tak to je tá hálňa takto dole poza tie záhrady
Ing. Pavel Zajac – áno takou uličkou sa tam ide
Pavol Šimun – áno
Ing. Pavel Zajac – to čo s tým chce robiť
Ing. Pavel Zajac – chce sa o to starať, čo ti mám na to povedať, no, prečítam vám žiadosť
Ing. Peter Sedláček – kedy tá žiadosť prišla na obec
Peter Kováč - skúsme
Ing. Pavel Zajac – podpísaná Lýdia Gordíková vlastníčka nehnuteľnosti, rodinného domu v lokalite
Podlipa vás žiadam o dlhodobý prenájom časti parcely vo vlastníctve obce Ľubietová KN C 489/1,

zakreslené v prílohe žiadosti, no tak čo mám k tomu povedať, prosím vás ešte, otváram diskusiu, nech
sa páči
Pavol Šimun – mňa stále zaujíma čo chce na tej felzni, na tej hálni o čo sa tam chce starať
Peter Kováč – nejaký zámer
Ing. Pavel zajac - ona tvrdí, že jej tak akože chodia jelene a neviem, ona tam má už vyrobenú nejakú
záhradku na to
Pavol Šimun – a to jej chodia žrať
Ing. Pavel Zajac – no však, no ja neviem ako, stavať sa tam nedá a hotovo, chce to udržiavať, dobre,
pozrite sa ak poviete, že nie tak nie a tým je to vyriešené aby sme sa fakt nezdržovali
Pavol Šimun – dobre, ak nejdeme diskutovať, prečítam uznesenie a nech sa každý vyjadrí
Ing. Pavel Zajac – jasné
Pavol Šimun – pri hlasovaní
Ing. Pavel Zajac – vyriešené,
Dagmar Zajacová – môžem, ja chcem len povedať, že naši predkovia neboli takí sprostí že si dávali
všetky pozemky obecné, kde sa týka baníckych vecí do nejakého prenájmu alebo nejakého predaja ako
ste to teraz pred chvíľkou predviedli tuto, takže prosím vás dbajte aj na to, že to nie je akože nejaká hálda
alebo felzňa, ako je to tu už spomínané ale sú to určité historické lokality o ktoré by sa mala v prvom rade
obec starať
Peter Kováč – bohužiaľ je to zarastené
Dagmar Zajacová – neboli takí sprostí tí predkovia že si rozpredali tú pôdu, ktorú používali pri tom
nejakom ako ste to aj teraz Liborovi predali
Peter Kováč – čiže o to ti ide, o Libora
Dagmar Zajacová – nejde mi o to aj o toto
Peter Kováč – ale za toto sme ešte nehlasovali, či hej
Dagmar Zajacová – však ja som v diskusii, tak sa vyjadrujem
Ing. Pavel Zajac – dobre, pani Garajová
Dagmar Zajacová - aby ste to nepredávali
Ing. Pavel Zajac – prosím vás
Zora Garajová – chcem sa pridať ako hovorí Daja, áno banícke lokality, nie len banícke lokality, naši
predkovia nám obrovský majetok zanechali nie len pozemky a čo robí sa predáva hlboko, hlboko pod
cenu to som hovorila už x krát na zastupiteľstvách, hlboko, hlboko pod cenu sa predávajú pozemky
obecné, čiže náš majetok
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, poprosím uznesenie
Zora Garajová – a ešte
Ing. Pavel Zajac – áno
Zora Garajová - a ešte chcem dodať, čo zanecháme budúcim generáciám, nám zanechali tak veľa naši
predkovia ale čo zanecháme budúcim generáciám keď sa tak ako sa povie, za facku predáva všetko,
Ing. Pavel Zajac – poprosím uznesenie
Zora Garajová – ako aj tie dva pozemky teraz, hlboko pod cenu
Ing. Pavel Zajac – poprosím uznesenie, poprosím uznesenie, Paľo môžeme
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 –11 /2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová
A. berie na vedomie
Žiadosť o prenájom parcely susediacej s rekreačnou chatou žiadateľky, KN C 489/1 ostatná plocha
o výmere 4010 m2 pre Lýdiu Gordíkovú za nájom 1.- € ročne
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s rekreačnou chatou vo vlastníctve žiadateľky ktorá sa o pozemok
dlhodobo stará a bude ho naďalej aj naďalej udržovať, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C. súhlasí
so zverejnením zámeru na prenájom pozemku, parcely KN C 489/1 ostatná plocha, o výmere 4010 m2
v k. ú. Ľubietová. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru prenájmu.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, dvaja, Turčan, Sauka, kto je proti, pán Benka, Zdeno Urva, Paľo
Šimun, Peter Sedláček, zdržal sa Resutíková, Kováč, ďakujem, uznesenie nebolo prijaté, ďalšie
uznesenie je predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt číslo 2 pre pani Ľubicu Debnárovú, mám tam
vypísané bodky, že teda na aké obdobie a neviem, či chcete ostatné náležitosti meniť, napísal som, že
ostatné dojednané náležitosti sa nemenia, takže takto je prichystané uznesenie, ak teda môžem otvoriť
diskusiu, povedzte nejakú dobu, ako si to predstavujete, nech sa páči
Pavol Šimun – ja sa spýtam jednu vec, riešili sme situáciu, ktorú mala pani Debnárová doma s bratom
problém,
Ing. Pavel Zajac – áno
Pavol Šimun – v poriadku, ale ja sa teraz chcem spýtať, toto ona považuje, že bude mať ako trvalé bývanie
tu,
Ing. Pavel Zajac – no podľa mňa áno, ona asi s tým ráta
Bc. Zdenko Urva – a iné žiadosti nemáme na ten byt
Ing. Pavel Zajac – no tak mali sme asi päť žiadostí na ten byt, nech sa páči
Pavol Šimun – ja by som osobne navrhol dobre, ešte na rok ale nech si rieši svoju situáciu, no predsa to
čo teraz ona to považuje za vyriešené a tam ide teraz bývať doživotne
Ing. Pavel Zajac – hovorím, tak ako
Peter Kováč – to sa jej musíš spýtať
Ing. Pavel Zajac – tak teda dobre a treba jej to oznámiť že teda ak poviete, že na rok a dosť tak ako
Peter Kováč - to je určené ako sociálne byty, hej
Pavol Šimun – nie
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – jeden byt vždy sme si nechávali v zálohe ak by stalo nešťastie ako sa stalo
Majerovcom pred dvomi či tromi rokmi, už si nepamätám, keď vyhoreli a naozaj táto pani, ako sa volá,
Debnárová, odsúhlasili sme jej zmluvu na rok, to znamená aspoň ja som predpokladal, že za ten rok aj
keď sa teda nevyriešia tie problémy ktoré doma má, či už má či nemá neviem, to ja nie som kompetentný
posudzovať, ale určite za ten rok mohla podniknúť aspoň nejaké kroky aby si tú svoju bytovú otázku
vyriešila, ja teda navrhujem zmluvu nepredlžovať, teda maximálne ak, tak na pol roka ak si naozaj tak
rýchlo nevie zohnať, lebo ak sa nemôže vrátiť do toho jej rodičovského domu a určite ten byt nechať na,
v zálohe na také prípady ako o ktorých som hovoril, pretože naozaj vyzerá to tak, ako povedal kolega
Šimun, že pani Debnárová si teraz myslí, že budeme jej do nekonečna predlžovať nájom a porieši si svoju
situáciu, no nie, ja hovorím nie
Peter Kováč – no len aby som bol v obraze, tam ešte je ten jeden byt, čo sme vtedy hovorili, že sa tam
má dačo prerábať alebo čo
Ing. Pavel Zajac – áno, je tam v podkroví
Pavol Šimun – v podkroví
Peter Kováč – ešte je jeden byt, hej, voľný ako keby
Ing. Pavel Zajac – potom sa dostaneme aj k tomu podkroviu
Ing. Marián Benka – určite je viacej prípadov, čo potrebujú sociálne byty mali by sme sa k tomu stavať
komplexne, hej
Bc. Zdenko Urva – ale nebude tam hádam desať rokov
Ing. Pavel Zajac – je to určite na diskusiu, ja som navrhoval aby sa naozaj, pozrite sa, mladé rodiny
nemajú kde bývať v Ľubietovej, keď si zoberiete, stavebné pozemky už nie sú, hovorím, byty nemáme
tým pádom nám celá tá mladá generácia odíde preč, hovorím teraz, hovorím nebude mať za chvíľočku
tu chodiť do školy, pamätajte na to že to tak skončí, to je otázka desiatich rokov
Ing. Marián Benka – prečo už nie sú stavebné pozemky v Ľubietovej, však

Ing. Pavel Zajac – no lebo nemáme upravený územný plán, máme spravené prieskumy a rozbor, jednu
časť územného plánu máme spravenú, pani Garajová, nech sa páči
Zora Garajová – už som to aj hovorila x krát aj na minulých zastupiteľstvách aj v minulom zložení že pred
Štrelingerov, kde boli lesy urobiť byty pre mladé rodiny je to tam prázdne, už sa vysťahovala aj pani
Štefanovská,
Ján Turčan – nevysťahovala sa, ona ďalej pracuje
Zora Garajová – nepracuje
Ján Turčan – potom sa svieti tam zbytočne
Pavol Šimun – dala si žiadosť o zrušenie uznesenia
Ján Turčan – to je zrušené
Zora Garajová – no dobre ale už koľko je to už prázdne, už tam mohli byť zo tri byty menšie, mohli byť,
obchodný dom, bývalý, tam tiež, v podkroví také menšie byty, dole keď sa nechce urobiť pre starých ľudí
niečo starobinec alebo sociálne zariadenie z obchodného domu, tak urobte pre mladé, neplačte tu, že
nemáte byty a že odchádzajú mladé rodiny, jesto kapacity na byty len to treba urobiť
Ing. Pavel Zajac – dobre, vráťme sa k pani Ľubici Debnárovej, čiže čo navrhujete
Ing. Peter Sedláček – ja som povedal, maximálne na pol roka
Ing. Pavel Zajac – dobre, čiže dáme hlasovať o návrhu pána Sedláčeka, čiže navrhuje tam stanoviť dobu
pol roka, kto je za
Ing. Peter Sedláček – do tridsiateho šiesty
Ing. Pavel Zajac – kto je za do tridsiateho šiesty budúceho roku čiže raz, dva, tri, štyri päť, dobre tým je
to vyriešení, doplňme na dobu do 30.6.2020, súhlasíte s tým, že ostatné dojednania sa nemenia, dobre,
ďakujem, prečítajte uznesenie
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 –12 /2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v budove súpisné číslo 2, na dobu do
30.6.2020 pre Ľubicu Debnárovú. Ostatné dojednania v nájomnej zmluve sa nemenia.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za všetci, ďakujem, dobre, tým sme vyčerpali majetok, ideme, školu
máme vyriešenú, čiže ja tu teraz mám dve uznesenia na rozpočtové opatrenia, to prvé je prenesené
kompetencie, poprosím pána
Ing. Marián Benka – ja by som tieto uznesenia nechal až na koniec
Ing. Pavel Zajac – na koniec, dobre, nech sa ľúbi, dobre, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za prvý polrok dvetisíc devätnásť, pani hlavná kontrolórka nech sa páči, máte slovo
Tatiana Jancurová – vážené zastupiteľstvo, predkladám správu za prvý polrok, bola už skôr, ja som ju
zaktualizovala, niektoré veci sa tam pomenili, v podstate len dve, spomeniem to pri vyhodnotení, kontrola
bola zameraná na tri časti, prevádzka obecnej knižnice, čerpanie rozpočtu na vybraných podpoložkách
a čerpanie dotácie, stručne závery s kontroly obecnej knižnice, kontrola verejnej knižnice prebehla na
efektívne použitie verejných prostriedkov obce aj napriek nesplneniu štandardov ministerstva kultúry,
považujem činnosť knižnice za účinnú, boli, bolo navrhnutých šesť opatrení, záver ku kontrolným zistenia,
v uvedenom bode konštatujem porušenie právnych predpisov paragrafu štrnásť zákona o knižniciach,
článku trinásť knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Ľubietovej, boli uložené dve
opatrenia, opatrenie číslo jedna, vykonať revíziu knižničného fondu v zmysle zákona o knižniciach tá sa
má robiť vlastne raz za päť rokov, a viem, že pani knihovníčka revíziu nevykonávala, termín je do
31.12.2019, druhé opatrenie doplniť ceny služieb a poplatkov obecnej knižnice Ľubietová a výšku
poplatkov za vymáhanie nevrátených výpožičiek podľa článku trinásť knižničného a výpožičného
poriadku obce Ľubietová, knižničný a výpožičný poriadok hovoril o tom, že treba vymáhať za nevrátené
knihy nejaké finančné prostriedky a samozrejme tá príloha ktorá bola aká je výška za nevrátené knihy,
tak nebolo určené, je to vec na diskusiu, doplnili sme do poriadku za neskoré vrátenie knihy desať centov
za každý začatý mesiac
Ing. Marián Benka – nerozumieť
Tatiana Jancurová – no lebo tak sa neposielajú, keďže

Ing. Marián Benka – nerozumieť .............za kalendárny mesiac, nebude lacnejšie ako poslaná upomienka
poštou
Tatiana Jancurová – neposielali sa žiadne upomienky
Ing. Pavel Zajac – ako tá knižnica naozaj funguje v takom zvláštnom režime, by som povedal až
v úbohom, je to tak ako to je, asi by to chcelo buď nejaký nový impulz tomu dať
Ing. Peter Sedláček – ale pokiaľ viem, prepáč Paľo, ale pokiaľ viem, tak kolegyňa Majerová navrhovala
niektoré veci ako by to malo alebo mohlo fungovať, tak prečo sa tak nedeje
Ing. Pavel Zajac – tak ako priznám sa že ja som nedostal nejaký návrh, napísané toto ideme urobiť, hej
ako je to na vás, poviete, že takto to chcete spraviť tak spravme
Ing. Peter Sedláček – dobre, tak písomne
Ing. Pavel Zajac – dobre, pani hlavná kontrolórka
Tatiana Jancurová – druhá časť kontroly, čerpanie rozpočtu na vybraných podpoložkách záver kontroly
na čerpanie podpoložky – reprezentačné, knihy, časopisy, špeciálne služby, učebnice a učebné
pomôcky a kompenzačné pomôcky boli tam dva odporučenia, služby stavebného dozoru zaraďovať
na položku 717 ekonomickej klasifikácie, kartografické práce zaraďovať na podpoložku
637005, tlačenie máp na 637004 ekonomickej klasifikácie, odporúčania boli prijaté, teda mi boli

zaslané dve zo strany inžinierky Fischerovej, už sa vyjadrila aj finančná správa k tomu tá potvrdila tie
moje kontrolné zistenia, že sú v poriadku, nezaväzovať sa k výdavkom bez potrebných úprav v rozpočte
obce, uhrádzanie výdavkov nevykonávať nad rámec upraveného rozpočtu a schváleného účelu, až po
odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom Ľubietová, termín trvalý
posledný bod kontroly kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku dvetisíc osemnásť, v podstate
ja som všetky doklady prešla, boli nejaké drobné chyby, najväčšie boli v prípade dobrovoľný hasičský
zbor Ľubietová, ktorý mal dopracovať dokumentáciu príjmov a výdavkov do tridsiateho októbra, čiže
termín ešte beží tohto roku zatiaľ mi nepredložili dorobené kompletné účtovníctvo, záver ku kontrolným
zisteniam, v tomto bode nekonštatujem porušenie predpisov obce Ľubietová, všetko, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – diskusia, nech sa páči
Igor Filadelfi – ja by som sa chcel opýtať, minule sa ozvala pani Majerová ako poslankyňa ohľadom tých
áut
Ing. Pavel Zajac – ešte, Igor prepáč, ešte je diskusia k bodu tomuto, áno dostaneš šancu, dostaneš šancu
Igor Filadelfi – by som poprosil k tomuto odpoveď
Ing. Pavel Zajac – dobre, v poriadku, diskusia, má niekto niečo
Ivan Chládek – ja by som ak dovolíte, pani kontrolórka spomenula tam niečo ale myslím, že len tak dosť
okrajovo a takú parciálnu vec čo ja považujem za potrebnú a dôležitú ale voči tomu, čo by tu malo byť
v tej správe nie je to parciálne vec, hej, nehovorím že nepodstatná ale dobre, bola porušená rozpočtová
disciplína a bola porušená smernica o rozpočtových opatreniach, evidentne o tom sa všeobecne vie, je
to tam spomenuté jednou vetou čo je podľa mňa dosť málo za to, za to čo sa udialo a podľa mňa by tam
malo byť vyčíslené aj keď sa konštatuje porušenie rozpočtu, konkrétne o čo sa jedná aj v sume o ktorú
sa jedná a tak isto aj čo sa týka tej, tých rozpočtových opatrení, to ste už schvaľovali tuším, alebo nie ale
rozhodne takéto veci treba ako je tam uvedené, ako uviedla pani kontrolórka treba to vždy prejednať so
zastupiteľstvom, lebo zastupiteľstvo je kompetentné čo sa týka majetku obce rozhodovať a to všetko aj
financie sú majetkom obce, že nemôže starosta hej, rozhodovať o veciach tak že ex post dá poslancom
na stôl, tak tuto sú nejaké také položky, ktoré boli a bolo by treba ich navýšiť, preto že, no samozrejme to
treba odkontrolovať kontrolórkou našou obecnou, či naozaj tie položky boli podľa tých dokladov, čo tie
položky boli vyčerpané skutočne, či je to pravdivé a či naozaj treba navýšiť tieto položky, a podľa mňa ja
chcem povedať poslancom aby táto správa nebola prijatá pokiaľ tam nebudú uvedené tieto veci ako
konkrétne, lebo to je také, že z toho nevyjde, keď to niekto príde a bude robiť nejakú kontrolu, tak si to
ani nevšime čiže tu sa nič nestalo, ďakujem

Ing. Pavel Zajac – dobre, nech sa páči, ďakujem, reakcia
Tatiana Jancurová – túto správu dostali poslanci ja som to veľmi skrátila, na dvanásť strán a aby som
doplnila to čo hovoríte, časť jednej kontroly je tabuľka, kde je presne uvedené, ktoré výdavky na
jednotlivých položkách boli prečerpané, prečítam, obec Ľubietová prečerpala kontrolované výdavky na
kontrolovaných podpoložkách vo výške šesťsto deväťdesiat sedem nad rámec rozpočtu, čím porušila,
čiže presne to bolo presne vyčíslené, poslanci to k dispozícii mali
Ivan Chládek – dobre ak dovolíte, akú sumu ste spomenula šesťsto deväťdesiat sedem, a tých osem tisíc
eur, ktoré boli, kde bola porušená evidentne rozpočtová disciplína, tie sú kde zapojené
Tatiana Jancurová – a teraz ktoré myslíte
Ivan Chládek – lebo tam bol ten máj, tie 640 výročie osláv udelenia
Ing. Peter Sedláček – to nebolo predmetom tohto, to bude následne
Tatiana Jancurová – toto sa o iných veciach rozprávame, ja som čítala na ktorých podpoložkách, vybrané,
ja vždycky vyberám nie je možné dopodrobna odkontrolovať každý doklad na obci, pretože ja si vyberám
vybrané podpoložky ekonomickej klasifikácie a podrobne boli kontrolované tri položky z reprezentačného,
knihy, časopisy, noviny, učebnice a učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky a špeciálne služby, čiže
v účtovníctve tieto tri položky som podrobne kontrolovala aj súvislosti, takže
Ivan Chládek – túto informáciu som nezachytil, za aké obdobie bola táto kontrola
Tatiana Jančurová – za prvý polrok dvetisíc devätnásť
Ivan Chládek – ježiš maria ale to znamená že
Tatiana Jančurová – za prvý polrok dvetisíc osemnásť, tak zle som vám povedala, je to správa
o vykonanej kontrole v roku dvetisíc devätnásť ale veci sa týkajú roku dvetisíc osemnásť, uzavretého roku
kde je celý rok formulovaný
Ivan Chládek – čiže je to také opozdenie, dobre ja sa v tomto nevyznám
Ing. Marián Benka Ing. Pavel Zajac – prosím vás, pán Benka teraz rozpráva
Ing. Marián Benka – keď už je kontrola na podpoložky, tak by som sa venoval významnosti podpoložiek
voči celkovému rozpočtu obce, to znamená kontrolovať podpoložky, ktoré nie sú o knižnici o malých
veciach ale podpoložky, ktoré sú v tých prevádzkových výdavkoch významnou časťou čerpané z rozpočtu
obce, to by som videl ako efektívne, oplatí sa k tomu stále vracať, lebo tie podpoložky sú pravidelne
prečerpávané a tým pádom ten dôraz na to prečerpanie by bol určite iný, hej, beriem, treba určite aj iné
podpoložky kontrolovať, ale gro, potom minimálne rozšíriť to aby sa aspoň päťdesiat percent tých
podpoložiek bolo tie položky významné a päťdesiat percent menej významné
Tatiana Jancurová – ja vždycky dávam plán kontrolnej činnosti môžete sa k tomu vyjadriť a nevrhnúť
zmeny a rada uvítam návrh kontroly, čo poviete
Ing. Marián Benka – jasné, ja len konštatujem, nedá sa kontrolovať každú položku, faktúry len potom pre
budúcnosť by sme to mali asi takto riešiť
Ing. Pavel Zajac – dobre, kto má ešte do diskusie, nech sa páči
Pavol Šimun – ja poviem len toľko, že v podstate toto je tuná rutinná prax, a je to bežné už možno desať
rokov jednoducho prostriedky sa minú a potom sa ako Ivan povedal, podsunie poslancom, odsúhlaste ale
že my ideme čerpať, máme odsúhlasené toľko peňazí a ideme čerpať na viac aby sme namiesto toho
predvídali a povedali si, toto a toto potrebujeme spraviť, minuli sme na toto peniaze, potrebujem navýšiť
o toľko rozpočet aby sme mohli toto a toto zrealizovať, tudle nudle nič, takže tu je ten problém a ja
napríklad osobne tiež si myslím, načo budeme prijímať takúto správu o činnosti hlavnej kontrolórky, ktorej
výsledkom je zase nič lebo nikto je za nič nepostihnuteľný, môže si robiť čo chce k čomu má prístup

Ing. Pavel Zajac – ja už len k tomu poviem jednu vec, že mnohé veci potom vyznievajú až smiešne, hej,
lebo ja tuto na stole mám objednávku, mám objednať posilňovací set za tritisíc neviem koľko, to mi
normálne napísané mailom, že mám okamžite podpísať objednávku a keď sa spýtam Moniky či tam tie
peniaze sú, tak tam nie sú, tak ako to mám potom brať, tak poslanci mi pomaly dávajú príkazy a teraz
ideme nakupovať toto, s čím ja napríklad nesúhlasím lebo po prvé to nedokážem do decembra osadiť ja
sa môžem s prepáčením dneska na to vykašlať, lebo mi to bude dakde tu celú zimu stáť, tak ešte ja sa
budem o to starať, no tak že hovorím, v tomto smere ja akoby som bol rád, keby aj poslanci mi potom
takéto veci neposielali
Peter Kováč – počuj Paľo, toto je jedna vec zatiaľ čo som postrehol ja, tak samozrejme logicky ide zima,
máš problém to osadiť tak to neobjednám, zavolám, počujte to ale nemyslíte vážne, tak to neobjednám,
to je normálne vec ja v tom nevidím problém,
Ing. Marián Benka – treba sa na ten rozpočet dívať tak, že rozpočet limituje z hora, to že niečo neminiete
na to kvôli objektívnym veciam tak je to normálna vec, presunieme do budúceho roka, ale ide o to, aby
tie položky neboli prečerpávané, ja za finančnú komisiu mám výhradu k tomu, že vlastne nosí sa kvantum
bločkov, ktoré pani Fischerová má a chýba tam nejaké manažérske riadenie o tom, že tento mesiac
môžeme minúť toľko peňazí na prevádzkové veci a nie hurá systém, lebo sa niečo,
Ing. Pavel Zajac – dobre, ja sa
Ing. Marián Benka – je to ťažko sledovať
Ing. Pavel Zajac – ja sa spýtam inak, pozrite sa, napríklad prídu poľovníci za mnou že prosím vás,
potrebujeme ešte do zimy vymeniť žľaby, čiže čo im mám povedať, chcú to vymeniť, ja ich mám len kúpiť,
čo im mám povedať, tak nejdeme to urobiť, možno tým, že sa to nevymení tak vznikne podstatne väčšia
škoda ako keď sa to vymení, spravia si to zadarmo chcú po nás, aby sme kúpili materiál a teraz sa k tomu
mám ako postaviť, mám povedať že prosím vás, musíte počkať do decembra, že keď to odsúhlasí obecné
zastupiteľstvo, ďalšie, to isté boli tie žľaby na tom, na tých garážach, prosím vás, tie žľaby sme kúpili
minulý rok, boli odložené skrátka teraz sa to chytilo, skrátka pán Mandyčevský sa v kuse sťažuje že mu
kvápe a tečie mu do kancelárie, tak sa to vymenilo, opravilo, pokiaľ to má podľa mňa logiku a účel tak
podľa mňa nemôže byť problém, aby obecné zastupiteľstvo zdvihlo za to ruku
Ing. Marián Benka – ja súhlasím, môžeš, povedz
Peter Kováč – že keď je to opodstatnené, keď je to takto ako to hovoríš, tak nemám s tým problém ja
a ani nikto druhý, tam akože skôr
Ing. Pavel Zajac – hovorím, ja akože teraz, hovorím ja len teraz hovorím že teda, dobre však veď teda
som s Monikou prešiel, koľko peňazí máme na detskom ihrisku, ešte Maťo Garaj mal tam postaviť
obrubník, musíme tam kúpiť dlažbu a ak chcete aby to tam nejako vyzeralo, tak by sme tam mali kúpiť
nejaký rastlinný materiál, ktorý tam posadíme, hovorím, teraz sme vlastne kúpili tie dumy, kúpili sme
trávnik teraz ho boli hasiči polievať, čiže sme ho položili, a hovorím, tak ako chceme aby to ihrisko
vyzeralo, nejako aby vyzeralo
Peter Kováč – zatiaľ nemám ani predstavu v ako objeme sme a ani
Ing. Pavel Zajac – ale ja práve preto to hovorím, že nebudem objednávať posilňovacie sety keď ja ešte
ani neviem, koľko bude stáť ten chodník, nebudem ich objednávať
Ing. Marián Benka – dobre, všetko je jasné, ale ja skôr mám na tú rozpočtovú disciplínu asi taký názor,
že máme nejaké veci plánované, ale mnoho vecí uteká na operatívu kde by sa mohlo niečo ušetriť
a pristaviť na to aby ste mali do dvoch týždňov, my sa môžete kedykoľvek stretnúť aby sme do dvoch
týždňov ten rozpočet zvýšili, ale tam nie je absolútne žiadny problém
Bc. Zdenko Urva – záleží ako sa k tomu kto postaví

Ing. Marián Benka – druhá vec je, že aby to bolo štrnásť dní dopredu zavesené a teda aj na tú časovú
rezervu myslím, ale už keď takto vravíte, že vyskočí problém, že treba kúpiť žľaby, tie žľaby netreba
kupovať okamžite, lebo o tom probléme sme vedeli minimálne dva mesiace dopredu, ad dva, minulo sa
ďalších tisíc päťsto či dvetisíc euro presnú čiastku neviem, to sa ospravedlňujem, na kúpenie od peters
van, na kúpenie roštov cez cestu ktoré sme v tom čase absolútne nepotrebovali, mohli sa kúpiť tie žľaby
a mohol sa posúdiť rozpočet na cestu a všetko ostatné následne, ja vravím o týchto veciach, preto, lebo
je to všetko nahádzané na prevádzkovej réžii a v službách a tak ďalej, a potom sa to veľmi ťažko
kontroluje, a čo sa týka bločkov, tak bločky nie sú plánované, ľudia čo chodia nakupovať materiál
...........prečo si to minul, prečo to nemohlo počkať ešte týždeň, nakúp si tak, aby to bolo, nakupovali sme
teraz hygienických potrieb strašne veľa, zasa kvôli tomu treba zvýšiť rozpočet, preto že sa už prečerpáva,
hej, ale prečerpáva sa rozpočet, ktorý sme schvaľovali štvrtého desiaty, hej a dneska je dvadsiateho
piateho desiaty prešlo dvadsať dní a my máme na stole rozpočet ktorý sa navýšil takmer o sedem tisíc
euro takže to sú veci, ktoré aj mňa štvú, a dá sa to plánovať, jediné čo chcem aby sa vnieslo viacej
plánovania do prevádzkových výdavkov, to je všetko, ale je mi jasné, že treba to krok za krokom,
postupne s nákladmi a treba aj odbremeniť pani Fischerovú aby mala priebežne čas účtovať, aby sme
v čase vedeli ako sa vyvíja rozpočet za jednotlivé mesiace, a preto kontrola toho, či sa prekročilo čerpanie
rozpočtu je dôležitá vec, a myslím si že v tomto smere by ste mali aj vy ako starosta viacej žiť s tými
číslami a vnímať ako v daný mesiac stojíte v rozpočte, to nie len na finančnej komisii, my len kontrolujeme
a pomáhame a snažíme sa nejako logicky ten rozpočet usmerniť ale jeho míňanie je na vás, veď ako ja
mám v práci reprezentačný fond, tak jednoducho, keď chcem stále niečo kupovať tak zistím mám na to
priestor, nemám na to priestor, a viem určite minimálne dva mesiace dopredu že nejakú rezervu si musím
nechať aby to bolo tam, a keď niečo systematické treba na to vedia vyčleniť prostriedky, ale zaplatí sa
rýchlo faktúra za dvadsať tri tisíc, na to v rozpočte peniaze nemáme a nemáme to dotiahnuté stále a keď
sa robí záverečný účet tak potom je jasné, že sa to nerieši, napriek všetkému sa tá faktúra musí upraviť,
potom zastupiteľstvo, objednávka nebola jasná, a prečerpali sa prostriedky
Ivan Chládek – ak dovolíte ja naozaj len krátko, máte toho ešte dosť, Marián zobral presne myšlienku, to
čo sa týka plánovania, pretože je koniec októbra, za chvíľu tu máme november a koniec roka a bude
nový rok, to znamená do rozpočtu teraz treba naozaj si na to sadnúť spolu ty ako starosta so
zastupiteľstvom, dať dokopy nejaké myšlienky a plány a dostať ich do rozpočtu a nebudú tieto problémy
a ty keď rozhoduješ o sume tak určite máte dohodnuté do akej sumy môžeš rozhodnúť sám, a viac ako
v žiadnom prípade, ja neviem koľko je to
Ing. Pavel Zajac – tristo euro
Ivan Chládek – to sa dá, a ty musíš spolupracovať minimálne s finančnou komisiou rozumieš
a nerozhodovať o týchto veciach sám potom sa dostávaš do problémov a je to, porušuješ explicitne, to
znamená porušuješ ty našu internú, náš interný právny predpis o tom, čo si môžeš dovoliť a čo nie,
dobre, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Ing. Marián Benka – stále sme pri tej kontrole, hej
Ing. Pavel Zajac – áno
Ing. Marián Benka – môj návrh je ten aby sa v budúcnosti keď sa budú robiť kontroly položiek, aby sa
vyberali položky a päťdesiat percent položiek tých, ktoré sú významným spôsobom zaangažované na
prevádzkových výdavkoch, päťdesiat percent položiek ostatných ktoré nie sú, ktoré nie sú, ktoré treba
odkontrolovať aby sa

Ing. Pavel Zajac – pán Benka, ďalšie uznesenie je plán kontrolnej činnosti a podľa mňa vy si do toho
druhého polroku dajte ktoré položky chcete aby pani hlavná kontrolórka kontrolovala, však na to sa to
každého pol roka schvaľuje, že vy keď poviete, prosím vás skontrolujte toto a toto, tak ona to zase spraví
Ing. Marián Benka – ale ja rozumiem, že tie položky obmieňať, preto dáme päťdesiat percent významných
položiek, preto že tie položky sa časom menia a menia sa aj v rámci nejakého hodnotenia, hej, každý
rozpočet je predsa iný, to znamená preto vravím, aby bolo päťdesiat percent na to, čo bude pravidelné a
päťdesiat percent na to, čo sa bude pravidelne obmieňať
Ing. Pavel Zajac – dobre, vyriešené, poprosím vás, ešte niekto k tejto téme, ak nie, poprosím uznesenie
Pavol Šimun - Uznesenie OcZ 8 –13 /2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2019
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, raz, dva tri, Jano si za, či, čiže šesť je za, sedem, pardon sedem
je za, Paľo ty si sa zdržal či si proti
Pavol Šimun – ja som proti
Ing. Pavel Zajac – Paľo Šimun je proti,
Ing. Peter Sedláček – sedem za
Ing. Pavel Zajac – áno, dobre, teraz ten plán kontrolnej činnosti, pani kontrolórka poprosím vás
Tatiana Jancurová – plán kontrolnej činnosti na druhý polrok dvetisíc devätnásť vychádzal z požiadaviek
zastupiteľstva a to v oboch prípadoch, prvá časť kontroly, zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv za
obdobie prvého pol roka dvetisíc devätnásť, cieľ kontroly je dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, druhá časť kontroly stretnutie banských miest a obci, kontrola hospodárnosti a účelnosti,
dodržiavanie zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách, prvá časť kontroly bola
v podstate vykonaná, ja som vám poslala tú čiastkovú správu o vykonaní kontroly čo bola požiadavka
finančnej komisie vznesená v júli, tak neoficiálne a potom to budem predkladať oficiálne vyhodnotenie
celého a potom budem robiť správu za prvý polrok dvetisíc devätnásť, čiže to je zatiaľ čiastková,
priebežná, tu som mala nejaké požiadavky na doplnenie tej správy, takže ak chcete niečo doplniť tak ešte
v priebehu roka ju doplním, tú čiastkovú správu
Ing. Marián Benka – nerozumieť, ............. sú to tematické kontroly k veciam, ktoré myslím si by sme
mohli prejednať v decembri
Ing. Pavel Zajac – dobre, má ešte niekto niečo k tomuto ak nie poprosím uznesenie
Pavol Šimun – nič sa nedoplňuje, môžem čítať ako je napísaná, Uznesenie OcZ 8 –14 /2019 zo dňa
25. októbra 2019 obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
poveruje
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, chcete teraz povodne, či ideme rozpočtové
opatrenia
Pavol Šimun – povodne
Ing. Peter Sedláček – povodne
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – ja veľmi krátko, tak ako som na začiatku povedal, konečne sa teda realizoval dlho
očakávané a plánované stretnutie so zástupcami vodohospodárskeho podniku, konalo sa desiateho
desiaty kde teda, len stručne dve vety chcem k tomu povedať pretože som poslal vám aj zápis z jednania,
boli tu šiesti zástupcovia vodohospodárov a za obec sa zúčastnil starosta a my dvaja s Ivanom
Chládekom, takže zápis z tohto som vám poslal, tak isto stanovisko z tohto stretnutia tak isto som vám
poslal, kde je teda popísaná celá tá genéza od zosuvu až po súčasnosť, kde sa k tomu vyjadrili, áno,

jednoznačne z tohto stretnutia vzišlo to, že tie beneše sa neodstránia, vodohospodársky podnik nás teda
informoval, že sú teda majetkom vodohospodárskeho podniku, neodstránia sa lebo boli do toho potoka
dané kvôli tomu a nadimenzované tak, že sú sto dvadsať ročnú vodu plus ešte štyridsať centimetrov
a najväčší problém, čo je tak sú v podstate
Bc. Zdenko Urva – bordel
Ing. Peter Sedláček – bordel, tak ako to povedal Zdeno Urva, je bordel popri potoku, vlastne materiál za
ktorý my vlastne nemôžeme ktorý je splavený oboma tokmi a ktorý sa nezachytí na tých hrabliciach, tak
isto vodohospodári povedali, že problém je trošku aj to, že ten stupeň, ten stupeň je dosť blízko tých
benešov s ktorým sa teda nedá veľa robiť, preto že tiež vyjadrenie je také, že stupne údajne netreba
v súčasnosti čistiť, veľký dôraz kladú na to, aby bolo popri potoku čisto, žiadne skládky, stavebný materiál,
skládky dreva a tak ďalej, a tak ďalej, tvoria podstatné riziko a podstatný problém pri povodni, to by bolo
v krátkosti k tomuto, dohodli sme sa v podstate, že aj slovenský, teda vodohospodári povedali, že
jednoznačne treba pokračovať v prácach alebo pokračovať v snahe sprístupniť nejakou cestou k tým
benešom, mali sme stretnutie v auguste myslím, aj poslanci bili aj starosta nakoniec, sme zo boli pozrieť
tak odsúhlasili toto stanovisko naše, zástupcov obce, že teda najlepšie tá prístupová cesta k tým benešom
by bola tadiaľto, k Marekovi Jančíkovi a tak ďalej, čiže toto odporúčame ísť ďalej, pracovať a dohodli sme
sa vtedy aj v tom ôsmom mesiaci, že Marek Jančík bol tiež aj s jeho pani manželkou, vtedy vyjadrili vôľu,
že teda by to vymenili a toto treba urýchlene v podstate riešiť, môžeme na to prijať aj uznesenie a ostatné
opatrenia v podstate by sme chceli, no včera nevyšlo zvolať komisiu životného prostredia lebo sme mali
pred večerom stretnutie poslanci, tak v priebehu budúceho týždňa, najneskôr neviem ktorý deň,
dohodneme sa komisiu životného prostredia, kde ostatné tieto veci preriešime, dobre
Ing. Pavel Zajac – no ja ešte doplním to, čo odznelo na tom stretnutí,
Ing. Peter Sedláček – určite som nepovedal všetko
Ing. Pavel Zajac – no veď, ja viem, ja poviem oba to, čo je z toho veľmi dôležité, čo by sa malo na tom
začať pracovať, že teda nemôžu odstraňovať stupeň, že ho neodstránia, ten pre tými benešami, ale vedeli
by ho upraviť v rámci programu znižovania bariér pre ryby čiže dokážu ho upraviť, to povedali a ďalšiu
vec čo povedali, to jednoznačne, že ak čakáme že bude niekto investovať do toho, že majú jasný vzorec
a to škody spôsobené pri povodni s investičnými nákladmi čo by malo byť aspoň jedna a to u nás
absolútne nehrozí, to je jedna vec ale ďalšia vec, čo podľa mňa povedali úplne jasne, že treba podľa mňa
teraz využiť iné fondy, ktoré teraz sú, viete že európska únia tlačí do vodozádržných opatrení a v rámci
vodozádržných opatrení by sa dali čiastočne vyriešiť aj protipovodňové opatrenia, čiže o čom rozprávam,
čiže rozprávam presne o tých starých veciach ktoré riešili naši starý otcovia, že nejaké kamenná steny
v tých dolinách, ktoré by nám celú tú, po prvé by kúsok vody zadržali a tá voda by zostala v krajine ale
zároveň by slúžili aj ako protipovodňové opatrenia s tým, že aby trošku sploštili tú povodňovú vlnu čo
osobne si myslím, že touto cestou by sa mala obec vybrať, ale hovorím, to na to treba aby sa skrátka
prešlo to územie, povedalo tu a tu to bude vhodné, podľa mňa tých lokalít je viacero vhodných a hlavne
sa na to pripraví projektová dokumentácia aby sa na to vôbec dali žiadať nejaké fondy, čiže to je podľa
mňa ďalšia vec, ktorá odznela na tom stretnutí a s tým, že to maximálne podporia odborne a podporia to,
že aby to aby sa to zrealizovalo
Ivan Chládek – no ak dovolíte, ak môžem, bol som účastník toho stretnutia takže dobre, takto to bolo
všetko povedané, samozrejmá vec, to čo si povedal, čo sa týka tých investícií ktoré by sa, keď sa robí
nejaké opatrenie tak sa bude projektovať a zistí sa či to bude drahšie ako škody, ktoré prípadne vznikli
alebo to bude jedna k jednej alebo to bude v prospech tohto opatrenia, po skúsenosti z roku dvetisíc dva
z povodne, by sme boli hlboko alebo vysoko, vysoko nad jedna, lebo tam boli veľké škody

v domácnostiach, všade zatopené pivnice, toho sa báť nemusíme, to opatrenie na tých benešoch si
myslím, že bude aktuálne a bude sa robiť a samozrejme čo sa týka, takto, tieto veci všetky budú popísané
v článku do novín, aj pre ľudí, všetkých, čo čítajú vôbec obecné noviny, podrobne je to tam popísané a je
urobený aj zápis z komisie, takže je to aj tam popísané, čiže
Ing. Pavel Zajac – ja len chcem, asi nemáš predstavu, čo stoja takéto opatrenia na tých benešoch, netušíš
asi
Ivan Chládek – nechaj ma, ja viem koľko to asi tak môže obnášať to zase nie je až tak, ako si povedal,
nakoniec uvidíme, keď budeme projektovať, ako povedal ten pán z tohto, z vodohospodárskeho podniku,
naprojektujeme, môj názor je taký, ďalej, Peter vynechal niektoré veci, ktoré máme z komisie ja si dovolím
tie veci povedať, tak ako sú, je tak isto potrebné vymenovať ďalšieho člena povodňovej komisie pána
Sedláčka, o tom sme sa rozprávali na minulo zastupiteľstve povedal si, že to je v poriadku, bude tam,
a nie je tam
Ing. Pavel Zajac – ešte nie je
Ivan Chládek – nie je tam, bol ........povodňový plán, v tabuľke, pozerám sa aj dneska nie je tam to
znamená treba to tam doplniť, a preto si dovolím navrhnúť uznesenie, Paľo dobre, obecné zastupiteľstvo
žiada predsedu povodňovej komisie, zároveň starostu obce o prijatie inžiniera Petra Sedláčka alebo
Sedláčeka,
Ing. Peter Sedláček – to je jedno, správne je aj tak aj aj tak
Ivan Chládek – máš to pred sebou, hej,
Ing. Peter Sedláček – hej, hej
Ivan Chládek – tak si ho odpíš
Ing. Peter Sedláček – o tom som chcel hovoriť neskôr aj o
Ivan Chládek – sme pri povodniach, nebudeme sa znova k tomu vracať, sfúknime to naraz a potom
budeme ešte k odpadom, dobre, no a toto si povedal čo sa týka tej prístupovej komunikácie, veľmi uvítali
vodohospodári, že je naozaj potrebné legálnym spôsobom sa tam dostať k tým Benešom, k tým
priepustiam preto že keď tam teraz chceli ísť tak im to tam tvrdo niekto zamedzil, ja neviem kade išli
presne, ale to je jedno, proste z vrchu, to znamená treba zlegalizovať ten prístup, nie len pre osoby, ktoré
sa tam budú pohybovať ale aj pre dopravné prostriedky aj pre ich aj pre naše, keď sa budú robiť zásahy
v prípade, že, že bude povodeň, a samozrejme sme sa o tom v auguste tam boli Jančíkovci a pán, pán
mladý Jančík sám povedal dobre, môj pozemok, bude tade cesta vybavíme zámennou zmluvou,
pamätáme si to však, čo sme tam boli, Paľo aj ty si tam bol
Ing. Pavel Zajac – áno
Ivan Chládek – takže od júla, od augusta prešlo dosť veľa času, aby táto zámenná zmluva bola na svete
a aby sme začali konkrétne robiť opatrenia už hlavne čo sa týka tej cesty, to znamená ja si dovolím zase
navrhnúť, aby sa prijalo uznesenie, Paľo máš ho tam, však
Pavol Šimun – no, neviem ktoré to je
Ivan Chládek – to béčko, dobre, aj ostatné opatrenia a postupy realizácie samozrejme, čo najskôr,
koncom týždňa predseda zvolá komisiu, budeš prizvaný aj ty samozrejme a musíme tam úplne vážne
rozdiskutovať tieto veci, spraviť nejaký harmonogram a aby sa veci naozaj aj reálne pohli, zatiaľ sme sa
pohli len vo veciach administratívnych, hej, čo sa týka povodňového rizika, čo sa týka tých benešov,
rozumieš a zvolania toho a je to nekresťansky, nekresťansky málo nakoľko ide o veci, ktoré treba riešiť
promptne a veľmi rýchlo
Ing. Pavel Zajac – ja ti budem oponovať, za jeden rok sme toho teraz stihli obrovské množstvo, viac ako
za dvadsať rokov pred tým

Ivan Chládek – nie, nie vôbec nemáš pravdu
Ing. Pavel Zajac - tak dobre, samozrejme
Ivan Chládek – vôbec nemáš pravdu,
Ing. Pavel Zajac – ja ako by som vôbec mohol mať v tejto dedine
Ivan Chládek – ja som teraz myslel praktické veci, praktické veci
Ing. Pavel Zajac – ako Ivan, praktické veci sú také veci, ktoré skrátka vy máte dosah, hlavne obecné
zastupiteľstvo na ne dosah má, len musí sa to vážne, normálne rozdiskutovať a prijať opatrenia, hovorím,
ja som ti povedal už jednu vec, a to som ti povedal hneď na začiatku, v prvom rade ak teda chcete
protipovodňové opatrenia tak si ich dajte do tých priorít, lebo tam nie sú v tých prioritách, takže v prvom
rade nech zdvihne obecné zastupiteľstvo ruku a povie, áno, toto je naša priorita a ideme takto a takto to
riešiť to by bolo podľa mňa férové, hej, lebo ty mňa tu tlačíš do vecí, ktoré vlastne ja mám vybavovať cez
mojich kamarátov, ich kamarátov a tak ďalej, a tak ďalej, čo mnohé veci sa podarili hej, a potom na konci
povieš, aj tak som hovno urobil, lebo všetko ste vybavili vy, takže takto to asi funguje, hej a ja len chcem
aby ste naozaj priložili ruku k dielu, nenechávali to na mňa, Ivan, však prilož ruku k dielu, nie len mňa tu
Ing. Marián Benka – pán starosta koľko potrebujete z tohto rozpočtu na protipovodňové opatrenia
Ing. Pavel Zajac – ale ja to neviem, neviem koľko budeme potrebovať
Ing. Marián Benka – ale ani my to nevieme
Ing. Pavel Zajac – no však ale dobre, k tomu si treba sadnúť a niekto to musí skrátka prejsť, ja to mám
prichystať
Ing. Marián Benka – a ja
Ing. Pavel Zajac - a kto to má, však ja nie som ani projektant, ani nič
Ing. Marián Benka – veď dobre, ale ako v prvom rade by mala od vás byť iniciatíva, že treba to začať
riešiť, toto je problém a nejaký návrh riešenia jedno, druhé, tretie
Ing. Pavel Zajac – ale ja som vám povedal, teraz máme šancu vyriešiť veci cez eurofondy, cez
vodozádržné opatrenia a hovorím, nech sa to tu, ja nebudem rozhodovať o tom, túto dolinu treba
predradiť, túto dolinu ja som to presne povedal aj na tom stretnutí, však treba prejsť celý kataster, vieme
aký máme problém so Šajbian dolinou, vieme aký máme problém na iných tých tokoch, kde sa to bez
problémov urobiť dá, podľa mňa tie náklady nebudú vôbec nejaké veľké, ale hovorím, však veď, choďte,
riešte
Ivan Chládek – no moment, nehnevaj sa ty si starosta obce, ty si predseda povodňovej komisie, je tu
povodňová komisia
Ing. Pavel Zajac – áno
Ivan Chládek – od teba už musí ta iniciatíva vychádzať, od teba, nie od zastupiteľstva, nie odo mňa a my
samozrejme ti budeme radiť aj ti radíme, aj ťa pobádame ale žiaľ bohu a nehovor nepomohol som, koľko
krát som bol za tebou, koľko krát sme sa o týchto veciach rozprávali,
Ing. Pavel Zajac – zatiaľ mi len oponuješ, zatiaľ nič iné nerobíš, aj dneska tu povieš zase
Ivan Chládek – predsa ty si predseda povodňovej komisie, je to na tvojej hlave všetko, v prvom rade ty
musíš byť iniciatívny ale nie si a za to že, ja ti neoponujem, ja ti len pripomínam, že toto je tvoja vec a ty
musíš v týchto veciach konať, a nie mne hovoriť, že ty tu rob niečo, nebol si
Ing. Pavel Zajac - pred chvíľočkou si hovoril, že obecné zastupiteľstvo je rovnako zodpovedné ale teraz
som zodpovedný ja
Ivan Chládek – áno, ty si odborný orgán, ty si odborný orgán a v smernici
Ing. Pavel Zajac - dobre, prijmite uznesenia
Ivan Chládek – ty si

Ing. Pavel Zajac - dobre, prijmite uznesenia
Ivan Chládek – prosím ťa, aspoň keby si vedel o čom rozprávaš, vieš
Ing. Pavel Zajac - ja
Ing. Peter Sedláček – môžem ja,
Ing. Pavel Zajac – môžeme pokračovať
Ivan Chládek – tak takéto veci nerozprávaj
Ing. Pavel Zajac – viem veľmi dobre o čom rozprávam
Ing. Peter Sedláček – počúvajte, môžem ja
Ing. Pavel Zajac – aj viem skadiaľ vietor fúka, dobre, prijmime uznesenia
Ing. Peter Sedláček – takéto debaty k ničomu nevedú,
Ing. Pavel Zajac – nevedú
Ing. Peter Sedláček – nevedú, to je môj názor na vec, zbytočne obťažujeme ľudí, zbytočne obťažujeme
zastupiteľstvo, ak sme normálny vieme sa dohodnúť, vieš veľmi dobre, že naša priorita je riešenie
protipovodňových opatrení ja si napríklad myslím ,ja si myslím že nejaké uznesenie o mojom členstve
v komisii životného, teda v protipovodňovej komisii nemusíme prijímať uznesením, tak isto to ďalšie
uznesenie, ktoré je teda pripravené, nemusíme prijímať, preto že toto bude záver komisie, zo sedenia
komisie životného prostredia, ktoré bude na budúci týždeň, takže tiež si myslím, že nemusíme, lenže
musíme si povedať, že sme normálni ľudia a nebudeme kašľať jeden na druhého
Ing. Pavel Zajac – Peter, ja som iba to povedal a stále to platí, zatiaľ najväčší problém s prístupovou
cestou je pani Filadelfiová, pokým pani Filadelfiová nejakým spôsobom necukne, hej alebo aspoň neurobí
nejaký ústupový krok, tak celé vybavovanie Jančíka, veď ja som to mal s nimi prejdené, všetci s tým
nemali problém, len skončilo to na pani Filadelfiovej
Ing. Peter Sedláček – nie, počkaj, ja ťa opravím, nechcem sa hádať a nechcem ťa obťažovať, len Jančík
súhlasil, mladý Jančík, teraz myslím a s Ivicou Filadelfiovou nikto nejedná, ty si jej totiž to ani nepovedal
Ing. Pavel Zajac – základ, že si píšeme maily, s pani Ivicou Filadelfiovou, ešte že tie maily nemažem
Ing. Peter Sedláček – ale ja mám takú informáciu, že ju nikto neoslovil
Ing. Pavel Zajac – dobre, poďme ďalej
Ing. Peter Sedláček - poďme ďalej, jasné
Ivan Chládek – nepôjdeme ďalej, lebo je to predovšetkým vaša zodpovednosť, boli tu majetky, všetko
možné takže neponáhľame sa dotiahnime tieto veci aspoň niekde, čo sa týka, čo sa týka tej prístupovej
cesty
Ing. Pavel Zajac – no však hovor, hovor
Ivan Chládek – počkám kým prídeš, to sú fakt tak vážne veci, že si treba uvedomiť a nedávať to na nejakú
bočnú alebo slepú koľaj, ja viem o čom hovorím, túto vec poznám a netáram do vetra, aby bolo jasné,
vieme že po povodni dvetisíc dva bol urobený vstup tam do potoka, však, pre nákladné autá, pre ten
bager – pavúka, tá cesta tam proste byť musí, a tu ide o veci, ktoré sú trošku nad tieto všetky pretože keď
sa my potrebujeme tam dostať s týmto, za týchto okolností tak nám to každý jeden musí povoliť,
Ing. Pavel Zajac – ale však áno, keď je vyhlásená povodňová situácia nikto sa nikoho nič nepýta ani sa
nepýtal ani teraz, keď bola povodňová situácia vpálil tam bager a urobil to, čo urobiť mal ale ty rozprávaš
o niečom inom, ty rozprávaš o tom, že ideme tam vybudovať cestu a na tú cestu my potrebujeme súhlas
majiteľov, skrátka potrebujeme, to isté, ty mi povieš že pána Konráda, pán Konrád zase, ja som to
vysvetľoval jednu jedinú vec, on nemá problém aby išli k potoku, on má tiež svoje riziká on len chce aby
zdvihol telefón niekto prosím vás ideme sa pozrieť na protipovodňové opatrenia a potrebujeme sa dostať
k toku Hutnej idete do jeho záhrady a on nič iné nechcel len aby mu oznámili, že prosím vás ideme sa

pohybovať po vašej záhrade, tebe by sa tiež nepáčilo, keby ti odrazu do dvora vbehla dvadsať členná
skupina a robila si tam u teba čo chcela
Ivan Chládek – však o tom sa rozprávame, preto treba tam zlegalizovať ten prístup, to znamená
Ing. Pavel Zajac – ale ty ideš niekomu zobrať záhradu, prístupom
Ivan Chládek – komu
Ing. Pavel Zajac - no však Konrádovi
Ivan Chládek – ale ja nehovorím o Konrádovi a prístup odtiaľ hovorím o tej komunikácii poza Jančíka a až
k tým benešom, a sme jasne pozreli aj s svpčkármi, áno tú cestu ideme spraviť, no vidíš to, ani len tá
zámenná zmluva sa nespravila, pre boha, keď sám mladý Jančík povedal, hej, takto je to vybavené, no
vidíš, tak čo sa, áno sú pripravené veci, administratívne je to v poriadku, toto je tvoja zásluha ale aj moja
istým spôsobom, to som nepovedal, ja som povedal že konkrétne opatrenia, konkrétne, no nesmej sa
prosím ťa
Ing. Pavel Zajac – no musím sa smiať,
Ivan Chládek – to nie je na smiech toto
Ing. Pavel Zajac – skôr áno
Ivan Chládek – to sú vážne veci, rozumieš a ak to nemieniš brať vážne tak to posunieme
Ing. Pavel Zajac – ak to niekto tu berie vážne tak som to ja Ivan, už sa len usmievam nad tým, čo ty
rozprávaš, skončím e to, môžeme si to prebrať na komisii
Ivan Chládek – no nehnevaj sa, ak to ty berieš vážne tak potom tak potom neviem kto to tu neberie vážne,
ja neviem
Peter Kováč – počujte
Ing. Pavel Zajac – prihlás si uznesenia, ktoré si pripravil a tým je to vyriešené a môžeme toto skončiť,
lebo tu budeme do pol noci
Ivan Chládek – ja som, ja som preto povedal, tieto veci vážne preberieme, ty si povedal, však je času
dosť, môžeme potom to sú tvoje reči
Ing. Pavel Zajac – Ivan, čo je z tohto to vážne, povedz mi, čo je z tohto to vážne, že mám jednať s pánom
Jančíkom, tak to napíš do toho uznesenia aj tak o tom musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, starosta to
vybaviť nemôže, ja starosta môžem jedine urobiť to, že s pánom Jančíkom budem jednať, môžem dať
spraviť geometrák a tým to asi pre mňa skončilo, lebo skrátka ostatné je na obecnom zastupiteľstve, lebo
o majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo, bodka
Ivan Chládek – tú zmluvu, tu treba zámennú zmluvu spraviť
Ing. Pavel Zajac – predsa tuto všetci hovoríte, že zase zmluvu rozhoduje obecné zastupiteľstvo, teraz
budeme mať právnika, dobre, však treba dať teda právnikovi, že má urobiť zámennú zmluvu, ešte niečo
Ivan Chládek – uznesenie, prosím a je to vybavené, lebo keď sa to od augusta nestihlo toto, niečo spraviť,
tak asi treba na to uznesenie aby bolo kontrolovateľné, aby sa veci hýbali, ja nič zlé nechcem, ani to nie
je na smiech
Bc. Zdenko Urva – poďme ďalej, toto nikam nevedie
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Pavol Šimun – k tomuto všetkému, určite máš vo všetkom sto percentne pravdu, ale ak prijmeme
uznesenie že Petra do komisii a starosta má s tým problém a do dneska ho tam nedal, tak ho tam nedá
ani keď prijmeme desať uznesení, ad jedna, ad dva čo sa týka Mareka Jančíka, nemáme nič, teraz k tomu
nemôžeme prijať uznesenie, lebo potrebujeme parcelné čísla, výmeru, všetko, to teraz nemáme, kde to
ideme hľadať a za tretie fotopasce tuná máte, veď fotopasce sú už v rozpočte,
Ing. Pavel Zajac – áno

Pavol Šimun – tak toto nerieš, toto sme už minule vyriešili, že sa nekúpili ešte, no to
Ivan Chládek – teraz ide o to, aby sa to realizovalo, preboha
Pavol Šimun – veď sme navýšili rozpočet
Ivan Chládek – ale veď dobre,
Pavol Šimun – to je jedna a druhá vec, k tej ceste sa vrátim, s pani Filadelfiovou máme problém, hej, ale
dneska existuje zákon, na základe ktorého ak túto cestu určíme na protipovodňovú veď predsa môžeme
vyvlastniť, dneska to nie je problém, keď sa spraví projekt, spraví sa stavebné konanie tak to sa
jednoducho dá vyvlastniť, veď to robia bežne, štátna správa to bežne robí, pri cestách pri chodníkoch,
hocikde, veď na to si pripravili zákon, aby sa to mohlo vyvlastniť, čiže tú časť ktorú treba od tej pani
Filadelfiovej, tak ju vyvlastníme, ak ona má s tým problém, že to nechce predať, keď to nechcela predať
na prístup súkromníkovi, ktorý tam išiel stavať dom to bola jej osobná vec, ale teraz to má byť pre
ohrozenie, ja si myslím že tento zákon sa dá použiť, a za ďalšie, čo sa týka protipovodňových opatrení,
ja si osobne myslím, že, veď sme už všetci zažili tie povodne, nás nezahltí, nás nezahltia skládky ktoré
sú popri potoku nás zahltí ten bodrel, ktorý máme v dolinách, choďte sa pozrieť do Vodky ako to tam
vyzerá, hoďte sa hocikde pozrieť do Hutnej, všade je cárach, niečo také ako je spravené povyše
ozdravovni, ako je spravené vo Vôdke tie zádrže alebo ako to nazývate, to treba na viacerých miestach
spraviť, naposledy keď bola teraz v lete povodeň, Ivan, boli sme spolu pozrieť vo Vôdke to čo všetko sa
tam zadržalo, to keby bolo zbehlo do dediny tak je sto percentne väčšia galiba
Ing. Pavel Zajac – ale o tomto sme sa bavili predsa na valnom zhromaždení, aby lesy vybudovali takúto
istú hrádzu o päťsto metrov vyššie, to sme sa predsa tiež dohodli, že pôjde sa tam pozrieť, že kde takéto
niečo by sa mohlo urobiť, a to je len otázka toho, však teda poďme,
Pavol Šimun – áno, ale Ivan má v tomto jednom sto percentnú pravdu, my sa o tom rozprávame už pol
roka, my sa o tom rozprávame trištvrte roka, my sa o tom rozprávame furt ale nič pre to nespravíme, ale
tak ty si hlava, tak povedz vtedy a vtedy, keď si povedal, že povodie Hrona, alebo kto to bol, správa tokov
alebo čo je, povedali že sú ochotný odborne pomôcť, určite majú projektantov, čo vedia určiť, kde to môže
byť, ako to môže byť, navrhnúť to, tak zavolajte toho chlapa, povedz, kedy má termín, tak ako ste aj teraz
boli a ten kto z poslancov môže, treba ten región prejsť a povedať tu a tu a on povie, ne projekty
potrebujem toľko a toľko peňazí, dáme do rozpočtu budúci rok sa môže realizovať, bohove jednoduchá
vec, neviem o čo sa vy furt tuná
Ing. Marián Benka - ..........robiť akože
Pavol Šimun – toto
Ing. Pavel Zajac – dobre, nech sa páči pani farárka
Mgr. Renáta Rényeiová – keď počúvam tú diskusiu, tak toto som chcela aj ja povedať, že vlastne bolo by
určite viac než žiaduce zavolať na to ľudí, ktorí sú odborníci a majú s tým skúsenosti a vedia túto situáciu
posúdiť komplexne, pretože pri všetkej úcte k vám, páni poslanci, pani poslankyňa, pán starosta neviem,
či niekto z vás má k tomu náležité vzdelanie alebo skúsenosti a môže sa stať že pri najlepšej vôli, keď
niečo urobíme sami, v čom sa nevyznáme tak v konečnom dôsledku to neprinesie ten efekt, ktorý
očakávame, ďakujem
Ing. Marián Benka – áno, máte pravdu ale druhá vec že môžeme odhadnúť, že koľko ročne treba stanoviť
peňazí na vyťahovanie toho bordelu, aby tam ten bodrel nebol, vieme odhadnúť termíny, kedy je to
najrizikovejšie, kedy ten bodrel musí byť vyprataný, a dá sa to zmanažovať aby sa to zabezpečilo, aby to
bolo vyčistené a vyvezené, keď hrozia búrky, keď hrozia lejaky, keď hrozí topenie snehu alebo niečo také,
čiže myslím si, že toto aby sme dali do rozpočtu, nie je žiadny problém, tak isto, keď sa urobia projekty,
ale nemôžeme vravieť že kým nie je sliepka nebude vajce a niekde treba začať, ako z hľadiska financií

myslím si, že priestor sa na to nájde ale tiež je to o plánovaní aby sa napísalo a povedalo nejaký
harmonogram, len stále fungujeme bez nejakých harmonogramov a je to potom veľmi ťažko stavať na
Ing. Pavel Zajac – ako fungujeme bez harmonogramov, veď keď so zoberiete, vy rozprávate že čistenie
hrablíc, a však kto robí to čistenie hrablíc, však to robí naša tatra a robí to vtedy, keď im to poviem ja,
lebo keď mi to niekto nahlási alebo keď sa tam ja idem pozrieť, tak skrátka zdvihnem telefón a volán
Jožovi, že skrátka pošli tatru vyčistiť hrablice
Ing. Marián Benka – ja to chcem dostať do tej rozpočtových položiek
Ing. Pavel Zajac - a prečo, však to spravia v rámci svojho rozpočtu lesov, prídu tam s tatrou, naloží to na
seba a odvezie to tam, kde to zlikviduje, načo to budeme ešte my platiť, či ako, tie lesy už nespravia nič,
to už za všetko bude musieť obec zaplatiť
Ing. Marián Benka – však je to lesov, pokiaľ si to urobia tak, že si znižujú daňový základ, tak je to
v poriadku, že to je
Ing. Pavel Zajac – veď je to otázka, on tam príde s tou tatrou možno že spraví päť kilometrov k jedným
hrabliam päť kilometrov k druhým hrabliam, naloží to na seba ak to tam nie je také ako to bolo po tej
povodni, keď je to v bežnej prevádzke tak tam toho je ani nie za tatru, čiže aký je tam problém
Ing. Marián Benka – ...operatíva
Ing. Pavel Zajac – ale druhá vec je tá, že napríklad tie hrablice vo Vôdke tá jedna strana je podmytá ale
my by sme sa nemali akože do toho montovať, lebo je to skrátka majetok SVP a skrátka na tieto veci sme
ich už predsa upozornili po povodni, že bolo by dobre to opraviť, nejakým spôsobom to opravili ale ešte
stále to nie je ono
Ing. Marián Benka – je to podmyté a nie je to opravené, máme my ako obed,, ktorá môže utrpieť ujmu
právo na to aby sme to opravili a vystavili im faktúru
Ing. Pavel Zajac – tudy cesta, ďalšia vec, je problém že hrablice sú SVP ale Vôdka je momentálne
v správe štátnych lesov, a to sú všetko veci, ktoré sú problémy kde komunikuje strašne veľa subjektov
a viete, že štátne lesy v tomto už nespravia nič, lebo sa chystajú odovzdať Vôdku SVP, možno že to bude
ten dobrý krok, že konečne to možno tomu niečo pomôže
Ing. Marián Benka – no možno že aj ten právnik by vedel navrhnúť nejaké doporučenia z vlastných
skúseností ktoré má v iných obciach, že ako postupovať v takom prípade, lebo to, že je to podmyté tie
hrable, to ohrozuje nás, hej, čiže ako, neviem proste, ak vyhodiť peniaze na to aby sa hrable opravili
a potom hľadať a poradiť sa s niekým, kto nám to zaplatí nazad, určite lepšie ako utrpieť škodu, ktorá by
tu vznikla
Ing. Pavel Zajac – ďalšia vec, tam je, však viete, ja hovorím momentálne naozaj je celá situácia postavená
na dobrých vzťahoch s SVP, na dobrých vzťahoch s SVP, a Keď si zoberiete SVP urobilo také veci, ktoré
by v živote na žiadnych tokoch to neurobili, čiže ja stále to robia, hej aj teraz robia niečo v doline ale ja
chápem, že teda sme nervózny, že kože sa cítime byť ohrozený ale podľa mňa hovorím, my stále musíme
ísť tým štýlom dobrých vzťahov s SVP čo sú správcovia nášho toku a ktorý sa takýmto veciam vôbec
nebránia, a hovorím ďalšia vec, keď naozaj sa tam intervenuje, tak naozaj urobia nejaké nápravné
opatrenia takže v tomto smere hovorím, ja nebudem si nejakým súdom kaziť s SVp všetky vzťahy a potom
mi povedia, robte si čo chcete
Ing. Marian Benka – pán starosta, pokiaľ sú tam tie dobré vzťahy tak ich netreba určite rušiť, hej, ale na
druhej strane si myslím, možno urobiť nejakú dohodu, OK, tak teraz ...odovzdať faktúru, ktorú vám
vystavíme zaplatiť, tak radšej povedať tak teraz to my zaplatíme, v vtedy vám vystavíme faktúru za tie
práce, ktoré sme realizovali vtedy, toto je zasa len na komunikácii s tým SVP a možno žeby to privítali

OK teraz ste v pohode a my dokážeme počkať pol roka alebo možno aj rok aby sme od nich tú platbu
dostali
Ing. Pavel Zajac – ja už iba fakt poslednú vetu k tomuto poviem, podľa mňa naozaj z SVP prišli jak zo
Štiavnice, prišli zo Zvolena, prišli z Bystrice, povedali nám reálny stav, ktorý skrátka my zoberieme alebo
nezoberieme v niektorých prípadoch, ale tu ide o to, nebránili sa tomu ale nám povedali že to je presne
to, čo som hovoril o tom stupni, no dobre on povedal, že skrátka v rozpočte nemáme stupeň, nemôžeme
vám ho posunúť, lebo to nemáme v rozpočte, máme v rozpočte, že máme upravovať všetky stupne na
meter tridsať na opatrenia čiže tu ide len o to, že treba požiadať áno, tak tuto potrebujeme aby nám
pstruhy chodili vyššie a upravte ten stupeň tak, aby nám to nerobilo také škody aké škody nám to robí,
Peter Kováč – kto to má požiadať o to
Ing. Pavel Zajac – však teraz sme tu bilo, teraz sme o tom jednali, však že práve toto je o tom, aby sme
tie dobré vzťahy, čiže ja budem bombardovať toho chlapa, ktorý vypracoval tie protipovodňové opatrenia
v rámci toho, že sme sa dostali do toho systému, tak aby spravili ten stupeň lebo on to nemôže dať do
protipovodňových opatrení, musí to dať do inej rozpočtovej kapitoly ale toto my ovplyvniť nevieme
Pavol Šimun – k tomuto, čo si teraz povedal, čo z našej strany ako obecného zastupiteľstva potrebuješ
k tomu, potrebuješ uznesenie alebo odsúhlasiť nejaké peniaze do rozpočtu, aby sa toto, čo si povedal
udialo,
Ing. Pavel Zajac – ale čo aby sa udialo, aby upravili breh
Pavol Šimun – to, čo si pred chvíľou povedal
Ing. Pavel Zajac – ten stupeň to nie je naša vec, to je vec SVP
Peter Kováč – no aby sme zmiernili tie škody
Ing. Peter Sedláček – ja chcem jednu vec,
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, chceme pomôcť SVP obrovský problém má SVP so Šajbian dolinou, viete
že ako náhle tam príde prívalový dážď tak im naženie všetko do potoka, aj my s tým máme problém, lebo
však nám zanáša náš potok, čiže hovorím, poďme pozrieť do Šajbian doliny možno by tam stačila nejaká
kamenná nahádzka, nejakých obrovských kameňov aby to skrátka začalo zadržiavať tie splavené
materiály, hej, ale to sú naozaj veci, ktoré sa nedajú vyriešiť na obecnom zastupiteľstve, to musíme
vyriešiť v teréne,
Ing. Peter Sedláček – ja chcem poslednú vec k tomuto povedať, my rozprávame všetci o tom istom ale
len preto sú tu emócie a vášne že keď my povieme svoju predstavu, či už poslanci alebo záver z komisie
životného prostredia, tak viac menej v podstate nedeje sa nič, ja si veľmi vážim, že tí ľudia tu boli, naozaj
odborníci, podali sme si ruky, prijali sme takéto a takéto veci, že budeme spolupracovať, vážia si názory
naše, my sme vypočuli názory ich, samozrejme, že netreba vyskakovať, vystrkovať rožky aby sme
znepriatelili jeden druhého, respektíve jeden na druhého budeme kydať, samozrejme tá spolupráca musí
byť, ale na tú spoluprácu na to bombardovanie, v dobrom som teraz povedal, ty to musíš ako starosta
a každú chvíľu, prosiť, a preto je Ivan možno popudlivý, trosku, že keď hovoríme o tom trištvrte roka a
nestalo sa v podstate okrem stretnutia s SVP nič, tak preto vymýšľame uznesenia
Ing. Pavel Zajac – no však určite, čo ti mám na to povedať
Ing. Peter Sedláček – ja nie som zástancom takéhoto riešenia naozaj treba s ľuďmi jednať ale treba s nimi
jednať intenzívnejšie,
Ing. Pavel Zajac – intenzívnejšie v čom, pozri sa vysvetlili ti to, preventívne opatrenia majú dokončiť do
roku dvetisíc dvadsať jedna,
Ing. Peter Sedláček – áno, všetko vieme ale do rozpočtu
Ing. Pavel Zajac – ale ja ti iba hovorím, hovorím, chceme pomôcť SVP

Ing. Peter Sedláček – samozrejme, že chceme
Ing. Pavel Zajac – vyriešme Šajbiandolinu, vyriešme, pomôžeme seba aj im a budú sa nás pozerať inak,
že nielen niečo žiadame ale že nejako tomu chceme aj pomôcť
Ing. Peter Sedláček – presne o toto ide, presne vlastne toto má byť predmetom jednania budúcej komisie
životného prostredia aby sme naplánovali nejaké peniaze a aby sme pomohli aj im teda v rámci možností
čo my ako obec vieme lebo povedali, že hrablice sa opravovať nemusia že sú dobré, to povedali, bol si
tam, tak isto sme hovorili o poldroch, čo si doplnil ty, dobre, tak isto sa hovorilo o tých veciach, ktoré si
doplnil ty ale toto nemusíme, ja hovorím nie som zástancom, že budeme si tu hádzať uznesenia a neviem
čo, normálne jednať, hovoríme tou istou rečou, teda chceme to isté len nehovoríme tou istou rečou, no
Ivan Chládek – no prepáčte ja zareagujem, dneska posledné slovo, prosím vás pekne, viem že ma máte
v zuboch, chcete aby sa to skončilo, nechce sa vám počúvať, a je svätý pokoj, ale prepáčte, toto potvrdiť
nemôžem, Peter ja nie som popudlivý ale aj ty, keby si rozprával o takýchto vážnych veciach a naozaj
k veci a niekto by sa ti smial do očí tak asi by si trošku zdvihol hlas asi by si na tento spôsob dáko sa
ohradiť, pretože ja viem, čo rozprávam, čo sa týka týchto vecí tak my pomôžeme, však ja som bol na tom
sedení a som im povedal jasne, tam na tých hrabliciach tam po tej pravej strane, je to vo vašej
kompetencii, treba to opraviť dobre, ak si to poznamenali, možno že to ešte tohto roku opravia, to je jedna
vec, potom čo sa týka tých ďalších vecí, tak, no vidíte, teraz mi to vypadlo z pamäti, ale ma to napadne,
čo sa týka tej Šajbiandoliny, čo sa týka tej Šajbiandoliny, predsa sme sa rozprávali o tom a je to aj
v zápisnici ak si ju teda čítal, že pôjdeme na Strelníky alebo na Sajbu to je jedno, pozrieme sa ako sa tam
hospodári, lebo to som im tiež povedal, že veľmi dôležité pri povodni je ako sa hospodári na
poľnohospodárskej a lesnej pôde, a ja som presvedčený o tom, že keď tam pôjdeme tak zistíme, že sa
tam orie úplne inak ako sa má, že tá voda voľne odteká, treba spraviť niečo, aby nám tú Šajbiandolinu
hore, v rámci opatrení v globále, pani farárka, čo sa týka my čo môžeme naozaj pomôcť v prvom rade čo
sa dá spraviť hneď, je spraviť tú prístupovú cestu, naozaj, spraviť prístupovú cestu
Mgr. Renáta Rényeiová – ja s vami súhlasím, ako tu už bolo povedané, existuje niečo také ako verejný
záujem, čiže myslím že sa to vyrieši
Ivan Chládek – viete, my sme o tom rozprávali aj s nimi, ja som už povedal, cez toho pána &Konráda by
bolo dobre, muselo by sa to zlegalizovať, to znamená zrealizovať tú stavbu aj tie komunikácie a povedali
sme, áno spravíme to debatovali sme o tom, to znamená, my sme nič také nepovedali, nikto, žeby sme
si chceli tých vodohospodárov znepriateliť, tie dobré vzťahy tam sú a aj tým, že si zvolal to sedenie, že
sme o tom debatovali a urobili, však ten jeden povedal, je zrejmé že v týchto veciach sa veľmi dobre
vyznáte, treba informovať ľudí ako v obci obyvateľov obce, a nakoniec to nariadenie je také, že musíme
v týchto veciach spolupracovať, všetko sú vzťahy, tie vzťahy sú naozaj dobré, nekazme si ich tým, že
nespravíme tam tú cestu
Ing. Peter Sedláček – len pre spresnenie, ty si spomenul pána Konráda dva krát, aby vedeli, nechceme
cez pána Konráda, pretože sa len išli pozrieť k tomu potoku ale nepovedali pánovi Konrádovi, že idú cez
jeho pozemok, tú cestu chceme od Rôštu popri Jančíkoch, to len pre vysvetlenie, dobre, koniec
Ing. Marián Benka –
Ivan Chládek – prepáč Marián, preto ja by som trval na tom toto uznesenie na uzavretie tej, tej zmluvy,
výmennej, treba na tom pracovať okamžite, aby sme my mohli pokračovať v týchto veciach ďalej, to bude
prvý krok a bude tam podľa mňa zo strany starostu, že naozaj ide aj o to, lebo zatiaľ prakticky nič, hej
Ing. Marián Benka - ešte sa opýtam pán starosta, treba urobiť nejaký geometrický plán na odčleneni tej
parcely aby sa

Ing. Pavel Zajac – tam je urobený geometrický plán, na tú cestu je urobený geometrický plán, ale nie je
urobený geometrický plán na výmenu, je skrátka urobené, tam sú tie, tam sú tie výmery okolo desať,
štrnásť metrov štvorcových tam väčšie tie výmery nie sú, to sú také švíčky, ktoré pri taj šírke päť metrov,
hovorím, rozprávame sa o štrnástich metroch štvorcových,
Ing. Marián Benka – a vieme mu niečo dať v okolí alebo
Ing. Pavel Zajac – veď zase chcel aby sa oddelilo vlastne z tej cesty akože tam čo ten vstup s tým, že
zasa tam treba, samozrejme tam treba niekoho, kto, presne to povedali, že tá súprava má dvadsať
metrov, keď príde tatra s návesom a s tým bagrom má dvadsať metrov, čiže potrebujú mať polomery
otáčania a tieto veci aby im to skrátka tadiaľ prešlo, čiže hovorím aj to musíme zvážiť, že teda dobre,
koľko my môžeme tam pustiť z tej cesty, ktorá tam existuje, hej, čiže my môžeme pustiť popri múre, koľko
osemdesiat čísel, viac asi nie
Peter Kováč – on len toľko chcel, ja som tam bol, celé popri múre nechať kúsok aby mal
Ing. Pavel Zajac – ale druhá vec je zase tá Peter, v živote jemu obec nebránila ani si to tam opravovať
múr, je to obecná parcela
Peter Kováč - no veď samozrejme
Ing. Pavel Zajac – dobre,
Peter Kováč – tak keď si dal takúto požiadavku, tak ja si myslím, že toto by bola prekážka pre ktorú to
Ing. Pavel Zajac – tak to ti hovorí, že vtedy keď sme sa bavili, nemali problém ani s tým vypracovaným
geometrickým plánom, súhlasili s tým, len celé to vtedy stroskotalo na pani Filadelfiovej, lebo budeme
riešiť veci, budeme mať pozemok pred, budeme mať pozemok za skrátka tam zostáva
Ing. Peter Sedláček – preto je uznesenie nezmysel teraz, preto že
Peter Kováč – ak nevieme
Ing. Peter Sedláček –
- Prekrikovanie, nerozumieť
Ing. Pavel Zajac – keď sme sa rozprávali s Marekom, tak to bola pre mňa nová vec,
- Prekrikovanie, nerozumieť
Pavol Zajac – nech sa ľúbi
Pavol Šimun – ja navrhujem, aby sme tento bod ukončili
Ing. Peter Sedláček – tak
Pavol Šimun – lebo nevedie to k ničomu, už tu budeš tárať piate cez deviate
Peter Kováč – samozrejme
Pavol Šimun – a všetkým nám je jasné, že jediný ktorý v tejto veci môže pohnúť, je starosta, týmto končím,
my sa tu môžeme rozliať aj na kolomaž a prijať aj desať uznesení on ak sa na to vykašle, tak sa na to
vykašle, ak to bude chcieť robiť, tak to robiť bude, keď nás bude chcieť informovať, bude nás informovať,
to je všetko, hodinu tu rozprávame o veci, ktorá aj tak neviem či bude
Bc. Zdenko Urva – ja som tiež za to, aby sme to ukončili, podľa mňa bude výstup z toho, že vy budete
mať na stole nejaké odporúčanie starostovi v zápisnici z komisie životného prostredia
Ing. Peter Sedláček – odporúčanie bolo
Bc. Zdenko Urva – no tak čo ti mám na to poradiť, nebudeme tu ďalšie dve hodiny rozprávať
Ing. Peter Sedláček – nie
Ivan Chládek – stačí päť minút, ale proste
Bc. Zdenko Urva – už tu melieme hodinu
Ivan Chládek – pozri sa o takýchto veciach tri by bolo málo, zdá sa, lebo sa k tomu nevyjadrujete napríklad

Zora Garajová – no môžem, toto by mala byť priorita obci protipovodňové, lebo mám skúsenosti z dvetisíc
dva roku, ako škody sa narobili, a nevieme, hocikedy môže prísť nejaký príval, či v zime, ľady sa topili,
však tým bolo ohrozené,
Peter Kováč – ako ukončíte tento bod, ideme to prijať
Pavol Šimun - ako čo,
Bc. Zdenko Urva – žiadne vezedenko na to nie je, Peter bude informovať o stretnutí
Ing. Peter Sedláček – áno, áno a chcel som povedať, že tie fotopasce čo som ti napísal pred dvoma
týždňami, schválili sme na to peniaze, tak ich kúp, to je všetko
Ing. Pavel Zajac – Peter ako ja chápem že vy ste vo všetko, len ja iba ti chcem jednu vec povedať, dal
som to skrátka Zuzana aby to pozrela na internete a aby to objednala, hovorím, ja predsa tu nemôžem
robiť všetko ja, a ďalšia vec, keď si zoberieš dnešný deň, zober si dnešný deň, ja som mal kontrolu, musel
som.........poukladať a ešte potom sa pripraviť aj na obecné zastupiteľstvo, ale ja hovorím, na toto tu má
tie baby aby skrátka chytili a objednali niečo čo ste vybrali, ja s tým nemám problém,
Peter Kováč – povedz, dal som to za úlohu, ide sa to objednať už je to v štádiu objednávky, nemáme
o čom viacej polemizovať
Ing. Peter Sedláček – tak, stačí
Pavol Šimun – ploďme ďalej
Peter Kováč – navrhujem, už končíme tento bod, či nie
Bc. Zdenko Urva – áno, ukončil sa
Peter Kováč – poďme, pani farárka tu prišla skrz ten oné, či to nevieme na tie chodníky do toho cintorína
Ing. Pavel Zajac – ako podľa mňa to sú veci, ktoré dajte do budúcoročného rozpočtu, či to chcete teraz,
a teraz to chcete vybudovať
Peter Kováč – no nie, čiže aby sme mali predstavu, že čo je
Ing. Pavel Zajac – ja som aj Zuzana, daj do budúcoročného rozpočtu ako naceň, veď to treba naceniť
o čom sa tu budeme s vami baviť
Bc. Zdenko Urva – ako nie, o ničom, keď sme mali aj stretnutie nejaké bola to jedna z hlavných priorít,
urobiť chodníky a osvetlenie v obidvoch cintorínoch, ako v evanjelickom tak aj v katolíckom, aby tam
nemali ľudia problém, je tam tma, blato, bodrel, bodrel nie, pardon, ale zlý prístup
Mgr. Renáta Rényeiová – prepáčte, ako môžem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Mgr. Renáta Rényeiová – ide o to, cintorín kdekoľvek je aj keby bol na rovine, jednoducho tie hlavné
prístupové cesty potrebuje, chodníky z praktického hľadiska, hovorím aj za katolíckeho farára, obidva
cintoríny sú na svahu a jednoducho terén proste pracuje, a či už ide o príležitosť pohrebu alebo či už ľudia
prichádzajú na cintorín bolo by dobré s tým niečo urobiť, myslím že s môjho laického pohľadu sa môžem
vyjadriť, že to nie je a nebude také finančne náročné a myslím si, že tu máme ľudí, ktorí dokážu posúdiť,
čo by tam bolo treba a chcela by som poprosiť, keby ste toto na toto pamätali, keď...............a mala by
som ešte, ale to nesúvisí s týmto, ako občan tejto obce aj keď sa to možno nezdá žijem tu už štrnásť
rokov, neviem či komisii životného prostredia alebo vám všetkým, neviem, či ste boli, či ste si to nejako
uvedomili či sa to len mne zdá, za ostané možno tri, štyri roky z môjho pohľadu sa počas zimného obdobia
veľmi znižuje kvalita ovzdušia v obci v dôsledku vykurovacej sezóny, jednoducho povedané nemôžem si
pomôcť ale ľudia do svojich vykurovacích zariadení hádžu mnohé veci, ktoré tam nepatria, viem, že ja zo
svojej pozície to nemôžem nijako vyriešiť, ale možno toto je taká vec, ku ktorej sa potrebujem vyjadriť,
kvalita ovzdušia je dôležitá pre nás všetkých, lebo všetci ten vzduch dýchame aj keď prejdeme len zo
zastávky domov, či sa nám to páči alebo nie, tak by som vás chcela poprosiť, či by ste nemohli

porozmýšľať, nad nejakým spôsobom, čo by ste mohli v tomto smere, čo by sme mohli spraviť, ako
zástupcovia obce, lebo naozaj sa mi zdá, že sa to zhoršuje a zjavne máme veľmi nízke povedomie
v týchto veciach
Ing. Marián Benka – bohužiaľ
Mgr. Renáta Rényeiová - a je to veľký problém a keď to pôjde takýmto spôsobom tak o chvíľu bude
jedno, že žijeme na dedine, bude to také ako v meste alebo ešte horšie, čiže neviem akým spôsobom
postupovať, len som to chcela povedať, lebo to takto vnímam a naozaj si myslím, že do budúcnosti to
bude veľký problém, určite to vnímate aj vy ale možno že dobre, že prišiel niekto v zvonku
Ing. Marián Benka – ja vám môžem dať informáciu, že neviem, či ste zachytili, v máji sme na celej
zemeguli dýchali najviac znečistený vzduch, čiže je to komplexné, komplexný problém, ako u nás
v dedine opraviť je veľký problém, lebo také analýzy, čo kto dá do komína je veľmi ťažko riešiť,
priemyselné podniky tu nemáme, ktoré by tu robili nejakú špinu, hej, na druhej strane získať nejaké
adekvátnejšie technológie to je na každej domácnosti, či sa prihlási do zelenej energie aby mal
efektívnejšie kotly, to je veľmi ťažké pre našich ľudí, čo môžem povedať informáciu, ktorá vás možno
zaujme, ja momentálne mám v robote na stole svetový patent z roku dvetisíc trinásť, ktorý majú Francúzi
stojí okolo tritisíc dvesto euro pre tých ktorí by mali naozaj ťažké, problematické dýchanie alebo alergie,
zariadenie, ktoré, ktoré veľmi zaujímavým spôsobom čistí vzduch ale v miestnosti, to či sa nejako
komplexne uzdraví naša planéta je to veľmi ťažko, môžem vám povedať, že to zariadenie funguje na
báze rozkladu kyslíka a jeho .ktoré sú veľmi nestabilné, a rýchlo viažu na seba plesne a zabíjajú
organické štruktúry a viažu z nich znova ten vzduch, ktorý vznikne a už je to bez tých organických chorôb,
a tak ďalej, svojim spôsobom je ťažko povedať či to zlepšuje kvalitu ovzdušia alebo to zlepšuje kvalitu
života v nejakej bunke ale to sú veci, ktoré už v najbližších pätnástich rokoch sa dostanú do domácností
a budú verejne prístupné
Mgr. Renáta Rényeiová – ale ja som skôr myslela na to, že nejakú osvetu, máme obecné noviny
Pavol Šimun – to je úplne zbytočné, povedzme si rovno, je to o cene, ľudia sa budú rozhodovať podľa
ceny a jednoducho keď toto bude pre nich najlacnejšie kúrenie a bude to hnedé uhlie, či to bude túto
dolinu zamorovať, ľudia tým kúriť budú, jednoducho s tým nič nespravíme
Mgr. Renáta Rényeiová – ale pán Šimun, možno, možno nie je ani taký problém v tom hnedom uhlí ale
ja začínam mať taký pocit, že ľudia začínajú do tých pecí hádzať veci, ktoré tam absolútne, absolútne
nepatria, hnedé uhlie nech už máme na to akýkoľvek názor, je stále palivo na vykurovanie, ale tam podľa
ma sa dávajú veci a vôbec si nemyslím, že to robia starí ľudia tí to berú uvedomelejšia ako stredná
generácia, ktorá nemá problém spáliť hocičo, ja mám niekedy pocit, ako keby sa tam hádzali veci od
lepidiel a gúm, dobre že nie týchto vecí, ja neviem, prejdite po vašej strane jeden čas v zime okolo pol
štvrtej, štvrtej ja prídem dajme tomu zo školy a neexistuje, aby som otvorila okno pretože by som to mala
všetko vnútri a dusilo by ma, ale jednoducho niečo, niečo by sme asi mali urobiť, aspoň by sme im mali
nejakým spôsobom naznačiť, žeby nemali, že vieme že je to tu lebo keď neurobíme vôbec nič tak
Bc. Zdenko Urva – to myslíte, že článok do obecných novín uverejniť, to je najmenší problém
Mgr. Renáta Rényeiová – ja som, ja
Bc. Zdenko Urva – to je ten najmenší problém
Mgr. Renáta Rényeiová – ja som to preto povedala, že by nás bolo viacej, že budeme rozmýšľať, že čo
by sme s tým mohli ďalej urobiť, ako upozornenie, tým spôsobom
Ing. Marián Benka – tá myšlienka, dať tam nejakú správu, nech si to ľudia prečítajú a bolo by dobre aj
pravidelnejšie, áno, aby sa nepálili bukasy a také nejaké

Mgr. Renáta Rényeiová – keď príde, ľudia vidia a môže to mať efekt hneď, že niečo dýcham, ten efekt
nevidím / nerozumieť dobre, hovoria viacerí /
Ing. Marián Benka – chcel by som povedať, že to zariadenie zhodou okolností mal doma môj kamarát,
mal alergie a na druhý ........už nepotreboval tabletky na alergie, a keď si doniesol nábytok z Ikey, ktorý
bol bukasový tak mu to svietilo dvadsať štyri hodín pokiaľ to už prestalo svietiť, že znečisťuje to priestor,
takže ako ...............
Ing. Pavel Zajac – vidím ťa, Peter
Ing. Peter Sedláček – ja chcem jednu vetu k tomu povedať, k tomuto problému, a síce takú, že práve dva
tri dni dozadu prišiel mi pod ruku článok, ktorý napísal pán starosta v Nemeckej, ja mu zavolám
a poprosím ho, či by sme, ten jeho článok je naozaj geniálny, je presne o tomto o čom hovoríte, presne
o tom, čo sa môže páliť a čo sa nesmie páliť, ja mu zavolám a požiadam ho či môžeme jeho článok,
samozrejme s jeho menom uverejniť v našich novinách, dobre
Mgr. Renáta Rényeiová – minimálne snáď niekto si povšimne, že niečo takéto nás zaujíma, ďakujem
pekne, a ak budete mať aj do budúcnosti akékoľvek myšlienky, tak ja ako občan či ako farárka som
ochotná prispieť ako budem môcť, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči, sme v bode rôzne, neviem, skončili sme protipovodňové opatrenia, teraz
čo ideme, rozpočtové opatrenia
Ing. Marián Benka – asi v rámci bodu rôzne by som navrhoval, vyjadrenia sa k návrhu tej zmluvy
s právnou kanceláriou, lebo ako bolo dneska povedané, prišli nám nejaké dokumenty dnes, všetko mám
poukazuje na to, že skutočne potrebujeme tú spoluprácu s niekým, kto nám pomôže adekvátne nastaviť
všetky smernice a postupy a posudzovanie zmlúv a evidenciu zmlúv a tak ďalej, a plány ako do budúcna
takže neviem, či vieme sa dneska vyjadriť k tej zmluve, alebo aký je názor,
Ing. Pavel Zajac – otváram diskusiu k tomuto, nech sa páči
Pavol Šimun – ja navrhujem, keďže sme dohodnutí, že zastupiteľstvo prerušíme lebo nie sú prerokované
rozpočtové opatrenia finančnej komisii s ekonómkou obce aby túto zmluvu nám pán Benka poslal, my si
ju pozrieme a tak ako je navrhnuté, štyridsiaty piaty týždeň to je týždeň po všetkých svätých sa zídeme
a dokončíme zastupiteľstvo, čo sa týka rozpočtu a môžeme odsúhlasiť aj túto zmluvu, aby bol čas na to
Ing. Pavel Zajac – čiže navrhuješ prerušiť teraz zastupiteľstvo,
Pavol Šimun - no a čo ešte ideme prerokovať, a ostáva bod diskusia, nech sa páči
Ing. Marián Benka – ja by som rád v rámci diskusie zdôraznil potrebu tej zmluvy s právnou kanceláriou,
možno aj po stretnutí s právnou kanceláriou pána Tekeliho z Košíc a ktorý zároveň tlmočil, že veľmi rád
..........pán starosta v Nitre je seminár o nakladaní s majetkom, termín je tuším začiatkom novembra aby
tam niekto šiel, možno by ste sa zúčastnil toho stretnutia možno aj osobne, aby vysvetlil svoj postoj s tým,
že ako mi povedal, pracuje aj v rámci školstva a pripraví veci aj pre školu, čiže skutočne komplexné,
myslím si že bude to nákladnejšie, preto že berie paušál, ktorý je adekvátny tomu, čo od neho pýtame
a na druhej strane nejaká tá hodinová práca keď sa budú robiť veci ale keď už to raz budeme mať
nastavené, tak výkon poklesne a bude to v rámci toho paušálu, takže on deklaroval svoj že nechce byť
právnikom zastupiteľstva a nechce byť právnikom starostu obce, chce byť právnikom obce, a pre obec
riešiť veci tak, pokiaľ bude nespokojnosť je pripravený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez nejakých
nárokov a sankcií takže myslím si, že je to korektný návrh spolupráce, skutočne je to top toho, čo pre
správu obcí môže .......................a pokiaľ je ochotný s nami komunikovať, tak je to dobre a mali by sme
to využiť

Ing. Pavel Zajac – pán Benka, ja som sa o tomto rozprával s pani hlavnou kontrolórkou, hovorí, že im
prednáša iba on, podala mi to takto, hej, ja s tým vôbec nemám žiadny problém, ak skrátka sa na tom
uznesiete a ja s tým fakt problém nemám
Ing. Marián Benka – zmluvu som poslal, preštudujte si to nejako, všetci ste to dostali, prišla aj na vás
Ing. Pavel Zajac – áno, ja som ju preposielal pani kontrolórke, dneska
Bc. Zdenko Urva – v rámci diskusii sa chcem spýtať, lebo neviem, tie okná sú v akom stave prosím ťa
Ing. Pavel Zajac – prebehla súťaž, vyhral to Slovaktual, včera si boli ešte merať si, tam premeriavali tie
okná, aby tam dali to, čo tam naozaj treba, brebehli to všetko, malo by to byť do troch týždňov hotové, hej
Peter Kováč –
Ing. Pavel Zajac – no tak prebehla súťaž, bola normálna súťaž
Bc. Zdenko Urva – a suma tam je aká vysúťažená
Ing. Pavel Zajac – štrnásť tisíc, prepošlem ti, pošlem ti zajtra čo mi poslal verejný obstarávateľ, Mikušinec
Pavol Šimun – aj my ostatní dostaneme
Ing. Pavel Zajac – jasné, tam ako nie je problém
Pavol Šimun – pošli to všetkým poslancom
Bc. Zdenko Urva – vieme aj aké budú. Bude všetko tak ako
Ing. Pavel Zajac – teraz sa robí všetko elektronicky, išlo to cez Mikušinca, podľa mňa mi dá nejakú zložku,
kde skrátka
Bc. Zdenko Urva – keď sme pri tých oknách, pri tom posielaní, vieme aj tú kanalizáciu pozrieť, ako to
vyšlo
Ing. Pavel Zajac – ktorú kanalizáciu
Bc. Zdenko Urva – lebo pred tým ako sme boli v škole pozerať ako stavebná komisia
Ing. Pavel Zajac – môžete
Bc. Zdenko Urva - a pokiaľ viem, tak naposledy sme sa dohadovali o niečom inom, nešlo to tak ako sme
pôvodne navrhovali, cez tie trávniky a kopec
Ing. Pavel Zajac – ale tam išlo, tam išli veci, že tie šachty sú ta z cesty, tam tá šachta, v zmysle cenovej
ponuky tak ako ste to odsúhlasili, ani sa nenavýšilo nič ani
Peter Kováč –ale sme sa tam rozprávali vtedy, bolo povedané, že pôjde tou cestou aby, aby potom nebolo
zbytočne roboty, že sa bude musieť osádzať tými bezpečnostnými prvkami aby zem nezapadávala, ide
to cez tie trávnaté plochy, ale pôvodne to malo ísť do jednej a odídené dvomi, je to iné ako to bolo, nevadí,
skôr mi vadí jedna vec, že sme, vtedy keď sme na začiatku boli, sme sa dohodli, že nechajú odbočku tam
do tej jednej miestnosti, kde bude výlevka a to jedno sociálne zariadenie, že to skúsime Maťovi cez zimu
dať urobiť, či nebude mať voľno, samozrejme, pôvodne to ani nenahali a potom to tam dodatočne urobili
ale spravili prípojku takú, že urobilo kolienko, čiže sa to bude musieť celé rozbiť
Ing. Pavel Zajac – ale Peťo to nemali ako inak urobiť,
Peter Kováč – no tečko tam mohli dať alebo hocičo
Ing. Pavel Zajac – no veď dobre, ale ako, počúvaj, spravili jednu vec, lebo upozornili na jednu jedinú vec,
toto je bod, kde sa to môže zapchávať, lebo že tým, že nejde z tejto strany do tej odbočky splašky takže
tam sa môže niečo zachytiť a on to povedal, že v tom momente preto to vyviedli takto nad podlahu že
v prvom rade, keby sa pripchala kanalizácia tak to bude presne tento bod, tak preto tam nechali tento
čistiaci otvor, a skrátka aby sa to dalo prepláchnuť aby sa to dalo urobiť
Peter Kováč – budem pokračovať, keby tam namiesto toho kolienka dali tečko
Ing. Pavel Zajac – ale ty aj tak budeš musieť celú podlahu rozbiť
Peter Kováč – budú to musieť rozbiť

Ing. Pavel Zajac – a teraz čo, však necháme to na tej rúre, však tam je asi päť centimetrov
Peter Kováč – ja viem,
Ing. Pavel Zajac – keď bude chcieť napojiť tie záchody, tak či tak budú musieť rozbiť tie .....
Peter Kováč – ja som mal predstavu takú, že tam nechajú trebárs to tečko čistiace
Ing. Pavel Zajac – však to tam je,
Peter Kováč - a meter rúry dajú ku stene aby sa to nemuselo rozbíjať
Ing. Pavel Zajac – no dobre, vieš čo tam spravili, spravili tam tú odbočku a na tú odbočku dali už iba
deväťdesiat stupňové koleno aby sa to dalo prečistiť, nič iné tam neurobili, ak chcete urobiť tie spodné
záchody tak budú musieť tak či tak tú podlahu rozbiť
Peter Kováč – to je len technická
Ing. Pavel Zajac – a tak či tak to potrebovali zabetónovať, potrebovali to nejako ukončiť,
Peter Kováč – ešte raz hovorím, keby tam namiesto toho kolena bolo tečko tak by nemuseli toľko rozbíjať
Bc. Zdenko Urva – tak je to lepšie
Peter Kováč – lebo teraz to budú musieť všetko vybrať stadiaľ,
Ing. Pavel Zajac – ale Peter, veď ty to budeš musieť tak či tak celé rozbiť, až po tú kanalizáciu
Peter Kováč – nerozumieme sa, dobre
Pavol Šimun – to je jedno,
Peter Kováč – akože v pohode, je to dobre všetko
Bc. Zdenko Urva - ...............to by si musel na mieste vidieť a dohodnúť sa, ja som len chcel, či mi vieš
k tomu poslať nejaké, výkaz výmer alebo niečo také ako to vyšlo
Ing. Pavel Zajac – samozrejme, jasné
Peter Kováč – a kolaudačné už prebehlo, hej
Ing. Pavel Zajac – už prebehlo, dvadsiateho tretieho
Bc. Zdenko Urva – aj to bola dohoda
Peter Kováč – na tom sme sa tiež dohodli, že budú aj stavebné komisia tam
Ing. Pavel Zajac – pokiaľ viem, tak pani riaditeľka zvolala špeciálne kolaudačné v piatok, lebo už od piatku
tie záchody používali, hej
Peter Kováč – dobre, veď
Ing. Pavel Zajac – lebo viem že všetci boli prekvapení, že druhá polovica sa už používa a ale tak hovorím
ako mňa, ja som to neriešil ako bolo to hotové tak nech to používajú
Bc. Zdenko Urva – ak ďalej môžem pokračovať, chcem sa spýtať na to multifunkčné ihrisko,
Ing. Pavel Zajac – multifunkčné ihrisko, dneska som dostal mail, dneska mi poslala baba ten zápis tej
vecnej opravy, hej, a hovorím sme sa akurát dohodli, ja som ma písal, že na budúci týždeň, nech sa páči
poďme a napíšeme tú reklamáciu, prejdeme si to celé a spravíme tú reklamáciu
Peter Kováč – a čo tam vysvetlila, že čo
Ing. Pavel Zajac – poslala to a ja vám to prepošlem všetko
Bc. Zdenko Urva – bol tu ešte ďalší bod, chcem sa spýtať, toho Dušana Čiefa sme zobrali na štyri hodiny,
na kúrenie
Ing. Pavel Zajac – áno
Bc. Zdenko Urva – nevidím v tom logiku, Dušana sme vyhodili, Dušan odíde zoberieme Solivajsa, pána
Solivajsa a zoberieme naspäť Dušana na štyri hodiny, no tak
Ing. Pavel Zajac – chcete aby som s Dušanom ukončil tú onú
Bc. Zdenko Urva – ja som chcel aby na miesto pána Solivajsa prišiel chlap, ktorý vie hodiť štiepku a vie
urobiť aj robotu a nie aby sme zbytočne platili pol úväzku

Ing. Pavel Zajac – dobre
Bc. Zdenko Urva – a ešte tu nám s Jožom Dutkom, nebol za tebou za ten chodník, neriešili ste
Peter Kováč – nie, my sme sa dohodli z chodníkom, že on si dá žiadosť, tak sme sa naposledy dohodli,
nie
Ing. Pavel Zajac – Jožo Dutka tu nebol
Peter Kováč – nie, ja som volal, on si má dať žiadosť, tak sme sa dohodli, že si dá žiadosť
Ing. Pavel Zajac – ale hovorím, je tam dosť veľký problém podľa mňa on zle spravil ten plot, ktorý tam má
Peter Kováč – čiže sú výhrady voči tomu
Ing. Pavel Zajac – nie že sú výhrady, len on skrátka keby pokračoval v tom plote, čo mal otec
...............takže nie je to tam akože dobre riešené, a teraz neviem, že čo ideme riešiť s tým, že ten plot je
postavený tak ako je, ale hovorím že ako to je ak sa dokážeme medzi sebou dohodnúť, tak ako
Peter Kováč – tú žiadosť má dať on
Ing. Pavel Zajac – no tak určite, tam v predzáhradke, dve tretiny v predzáhradke je obecné,
- Prekrikovanie
Peter Kováč – aj všetci susedovci majú obecné, ale ty to riešiš a dajú si tiež žiadosť, dobre, toto sa dorieši
keď dá žiadosť, skončil si, či máš ešte
Bc. Zdenko Urva – mám niečo ešte,
Peter Kováč – ja som chcel zas iné, tú strechu si nenašiel, ten
Ing. Pavel Zajac – vieš čo, ja som to hľadal, lebo to naceňoval Stano Hľadaj, tak to hľadal v počítači ale
dneska mi to neposlal
Peter Kováč – čiže nemáme dáku cenovú
Ing. Pavel Zajac – ja vám to neviem dodať, lebo ja som to mal asi len v papierovej forme a priznám sa,
neviem kde to je
Katarína Resutíková Mandyčevská – a druhý bol Skladaný, však
Ing. Pavel Zajac – áno, jeden bol Hľadaj a druhý bol Skladaný
Peter Kováč – ta čo, dáme to nanovo naceniť , ja som to vysvetľoval Maťovi, ten čo to bol pozerať tam,
tam je nedoriešený ten zadok, že ako, čo chceme s tým zadkom, musíme to špecifikovať, a on povedal,
že ideálne by to bolo, keby to naprojektoval nejaký projektant, samozrejme je málo takých čo sa venujú
starým krovom, a doplniť novým krovom, že on takého pozná, ja som sa s ním rozprával, on má veľa
roboty najskôr tak za dva, tri mesiace prísť pozrieť a povie, koľko by to stálo to naprojektovanie tej časti
už teda kompletne aj po ten zadok a samozrejme sa musíme stretnúť, že čo chceme s tým robiť, že ako
to by malo vyzerať, ja som mu povedal, že keď bude mať teda už voľnejšie dal som mu kontakt na mňa,
zavolá mi, žeby sa stretol so stavebnou komisiou, hej, čiže môžem mu povedať, aby prišiel alebo ako
Ing. Pavel Zajac – ako aj tak musí dať ponuku a musíte to schváliť, čo s tým ja spravím ako nech príde
a hovorím ako teda ak trváte na tom, že na to musí byť projekt tak sa musí dať spraviť projekt
Peter Kováč – ja práve že netrvám na tom, len som myslel že tam máš projekt
Ing. Pavel Zajac – ja nemám projekt, ja som mal len nacenenie
Peter Kováč – teda nacenenie a celý rozdiel bol len v tom že jedno bolo s vencami a druhé bolo bez
vencov, že skrátka jedno to riešenie riešilo celej, tých múrov vencami a druhé
Bc. Zdenko Urva – čo asi budeme musieť spraviť, .....................ak chceme meniť strechu
Peter Kováč – lebo je to verený priestor, kde sa môže stať
Bc. Zdenko Urva – ako my s tým problém nemáme, len ide presne o to, že napíše, že nechceme tam
dvadsať tisíc, dajte tridsať, päťdesiat
Ing. Pavel Zajac – ja som to ......na jeden stav, veď viete, že je tam havarijný stav,

Pavol Šimun – tak to zavrieme, keď je havarijný stav
Bc. Zdenko Urva – ja som za, keď je havarijný stav
Pavol Šimun – keď je havarijný stav tak to zavrime
Ing. Pavel Zajac – a čo na tom zavriem, čo zavriem strechu, zavriem strechu
Bc. Zdenko Urva – tú prevádzku, čím menej ľudí tým menšie riziko a do odstránenia havarijného stavu
zostane zatvorené
Ing. Pavel Zajac – a to je o tom, či tade chodia deti, chodia tade deti, podľa mňa chodia
Pavol Šimun – tak to len
Ing. Pavel Zajac – chodia tadiaľ občania, chodia,
Peter Kováč - ....urobil si niečo proti tomu aby sa ten havarijný stav aspoň čiastočne eliminoval
Ing. Pavel Zajac – áno
Peter Kováč – čo
Ing. Pavel Zajac – urobil som to, že som dal spraviť dve ponuky a skrátka sa to neodsúhlasilo no dobre
a čo som mal s tým spraviť, Peťo pod tým je starý šindel, na tom je to, teraz Ďuro to ide falcovať že aby
to aspoň vydržalo ďalšiu zimu, však
Peter Kováč – veď som to ja zorganizoval
Ing. Pavel Zajac – veď dobre
Peter Kováč – ale proste dačo musíme urobiť, aby to nebol havarijný stav
Ing. Pavel Zajac – čo tam natiahnem sieť
Bc. Zdenko Urva – nie, tvrdíš že más dva roky v šuplíku projekty a teraz bude niekto pýtať dvadsať tisíc
Peter Kováč – ja som povedal, ja som si kúpim tie šrouby a samozrejme som oslovil Ďura a on povedal,
že on to urobí, no proste to je jedno, to je komunikácia, no ale proste mňa mrzí jedna vec, že tiež aj mňa
si obvinil, že teda mi nezáleží na tých deťoch, ktoré sú tam
Pavol Šimun – nemajú tam čo chodiť
Peter Kováč – ale ja tam vieš dobre, ja mám tak isto malé deti, mne to tak isto vadí
Ing. Pavel Zajac – dobre, Paľo
Pavol Šimun – v rozpočtovom opatrení som videl päťsto euro, že vraj vlani boli vylomené dvere na byte
v podkroví, ako sa
Ing. Pavel Zajac – to ...............
Pavol Šimun – a prečo je tam päťsto euro
Ing. Marián Benka – ja vysvetlím,
Pavol Šimun - ale dobre, ja sa pýtam, kto tam vylomil dvere, kto tam má prístup
Ing. Pavel Zajac – vieš čo, momentálne šetrím
Pavol Šimun – dobre, stačí odpoveď je tam, Majerčok, čo sa robí na Majerčoku,
Ing. Pavel Zajac – kde, na Majerčoku hore vedľa..........
Ing. Pavel Zajac – my tam nerobíme nič
Pavol Šimun – nie
Ing. Pavel Zajac – my nie
Pavol Šimun – a ten kto tam robí, tak robí na základe čoho
Ing. Pavel Zajac – čo
Pavol Šimun – tie úpravy stavebné
Ing. Pavel Zajac – ktoré stavebné úpravy, konkrétne povedz čo
Pavol Šimun – robí sa tam cesta
Ing. Pavel Zajac – kde, naša miestna komunikácia či cesta ďalej, či aká cesta sa tam robí

Pavol Šimun – čiže nevieš, nerobí sa tam nič podľa teba
Ing. Pavel Zajac – z obce nie
...................... – to je súkromné, ja som sa rozprával s tým pánom, tak on si ide robiť cestu až na samý
vrch
Pavol Šimun – ty si videl aké je to podmočené tam,
..................- ja som to videl, on to tam dal aj nejaké odvodňovanie ale ja zasa sa pýtam, že či tá cesta je
prístupná aj pre obyvateľov
Pavol Šimun – nie, určite nie
................... – lebo on to asi zablokuje a tam sa nebude dať dostať do
Pavol Šimun – to už ako klement dokúpil tak tam bola už tá cesta bola zrušená, na internetovej stránke
som videl vyvesenú zmluvu s Kanďárom na stupy dáke alebo čo to tam je, čo sa to ide robiť
Ing. Pavel Zajac – zatiaľ sa nič nerobí
Pavol Šimun – ale čo to je, ja chcem vedieť, lebo tam je päť tisíc dotácia zo štátu a tisíc šesťsto máme
doplatiť
Ing. Pavel Zajac – ešte neviem ani či prišla dotácia, čiže zatiaľ sa nič nerobí
Pavol Šimun – máme to v rozpočte, vieme čo to bude
Ing. Pavel Zajac – neviem vôbec či sa to bude realizovať, lebo je už vysoký dátum
Pavol Šimun – občania chcú aby sa keď sa hlási zverejňuje sa zastupiteľstvo
Ing. Peter Sedláček – počkaj, počkaj
Zora Garajová – jeden cez druhého
Pavol Šimun – ale ja sa pýtam,
Peter Kováč – ale tuto Marián diskutuje
Ing. Marián Benka – ale ja v rozpočte nemám ani jednu zmienku o tom ale už bola zverejnená zmluva
Pavol Šimun – čiže zmluva je platná
Ing. Pavel Zajac – ešte hovorím že neviem, či vôbec prišla dotácia ak nepríde dotácia, tam v tej zmluve
je to napísané, takže skrátka sa to nebude realizovať, hotovo
Pavol Šimun – výborne, čo sa týka vyhlasovania obecného zastupiteľstva, občania sa spytujú, či je
problém vyhlásiť program
Ing. Pavel zajac – a však hlásime program aj dneska Monika hlásila
Zora Garajová – nehlásila program
Ing. Pavel Zajac – nehlásila, tak to ja neviem
Zora Garajová – prečo sa aspoň dva dni nehlási dopredu
Pavol Šimun – Zorka, tebe odpoviem, čo necháme generáciám, nič, lebo my napríklad ani len to, čo tu
žijeme od roku tisíc deväťsto sedemdesiat osem je nie vedená kronika, takže asi tak, ďakujem
Ing. Marián Benka – ja sa spýtam k tej zmluve čo bola zverejnená, tam bolo nejaké výberové konanie
alebo
Ing. Pavel Zajac – áno, bolo výberové konanie
Ing. Marián Benka – dobre, ale výberové konanie sme nejako odsúhlasili, lebo mne to príde ako trošku
zvláštne že sa urobí výberové konanie, žiada sa dotácia dopredu je určené a dotácie ešte nie je a robí to
niekto, kto je viac menej spriaznený, takže neviem, minimálne tá informácia mala byť dopredu daná nám,
že sa niečo také plánuje a požaduje sa dotácia
Ing. Pavel Zajac – čiže nemáme žiadať o dotácie
Ing. Marián Benka –máme žiadať o dotácie, áno, ale aspoň nejakú informáciu, že sú také možnosti a že
budeme o to žiadať,

Ing. Pavel Zajac – a to isté je wifi
Ing. Marián Benka – to sa chcem spýtať, wifi s tým je čo, ako jedna vec, wifi ako taký problém nie je ako,
sme sa o tom bavili, keď sa žiadalo o wifi bola suťaž tak sa povedalo, že bude wifi, že sa dá požiadavka
na dotáciu na wifi, bola to verejná informácia, druhá vec, čo sa týka kamerový systém, spýtam sa na
rozpočet, Monika mi nevedela povedať, či na jeden či na dva roky alebo ako sa to vlastne bude čerpať
ten kamerový systém,
Ing. Pavel Zajac – zase musel som obstarávať ten kamerový systém obstarával to verejný obstarávateľ,
normálne, mali sme to zverejnené na stránke, bolo to zverejnené vlastne tam, kde to zverejnené malo
byť, ešte som nedostal výsledok od obstarávateľa,
Ing. Marián Benka – ale ako váš predpoklad čerpania tej dotácie, musí sa to vyčerpať do konca roka
alebo sa to môže rozvrhnúť na dve obdobia,
Ing. Pavel Zajac – priznám sa, nemám ešte stále, teraz prišla zmluva, dneska prišla zmluva od
Brveníkovej, na kamery, dal som to skrátka babám aby pozreli, čo je tam vlastne popísané, dobre
a Monika bude tým pádom riešiť
Ing. Marián Benka –
Ing. Pavel Zajac – dneska prišla tá zmluva,
Ing. Marián Benka - dobre, hej
Ing. Pavel zajac – nech sa páči
Ján Turčan – územný plán obce že bol spracovaný len nevieme o tom nič, ja vravím, že bolo by dobré,
nedá sa takto rozhodovať, v takomto zložení, dohodli sme sa, že sa budeme stretávať každý štvrtok, ak
to niekomu nevyhovuje, nie je problém v rámci komunikácie treba sa dohodnúť, vy ste hovorili o bytoch,
nemám problém, len treba to naplánovať nejako, všetko ide bohužiaľ, na všetko musia byť vyčlenené
peniaze, ja som za, ja som za
Zora Garajová – už roky o tom hovorím, ešte ste neboli v zastupiteľstve
Ján Turčan – ja som tu od decembra, tak isto hovorím o územnom pláne o ktorom ja momentálne a asi
ďalší šiesti ľudia tu vedia veľké guľové prt, hej, čiže pokiaľ sa my budeme stretávať a budeme si rozprávať
veci, hovorili sme si, že sa stretneme, nedá sa to raz za kvartál, všetci sa musíme stretnúť a musíme si
zvoliť nejaké priority, dohodnúť sa a podľa toho postupovať, hovorila pani riaditeľka o tomto, na tom sme
sa zhodli, na tej kuchyni, bolo vyčlenených štyri tisíc euro na projekt, projekt je spracovaný, je tam treba
ešte vyčleniť, nevieme, koľko bude stáť elektrická prípojka tak o koľko bude tá kuchyňa širšia, väčšia
budú tam iné spotrebiče, tá prípojka nestačí, starosta jednal si, projekt je spracovaný nebudem presný
sto osem tisíc, sto desať tisíc, hej, na celkovú rekonštrukciu kuchyne, to sú jedny peniaze, či na to obec
má neviem, rozprávali sme, že v súčasnej dobe je úverová politika veľmi slušná, čiže nezaťaží to nejak
rozpočet obce keď sa bude nejaká mesačná splátka splácať, ďalšiu môžeme spraviť, ak sa dohodneme
všetci ale vravím, musíme sa stretávať všetci, alebo gro a rozprávať o veciach, nedá sa to tak, že my sa
stretneme, my si vytvoríme niečo, musíme všetci ťahať za jeden povraz, to je všetko a raz za kvartál alebo
týždeň pred tým sa stretnúť, to potom takto vyzerá, ...............a striktne prosím vás, lebo tu rozprávame
a len mlátime slamu a výsledný efekt je nula bodov, respektíve nič , nebudem sa vracať k ale myslím, že
je to závažná vec, to čo povedal starosta, čo povedali ľudia, ak si neodpraceme tento neporiadok, tak to
je veľmi vážny problém, lebo tá potop príde raz ale nevieme kedy, ale pokiaľ permanentne je popri tej
riečke alebo toho potoka uskladňovaný materiál, a ľudia majú spaľovanie, pokiaľ tu ľudia majú vlastné
sebavedomie budú tam fľaše a bordel ...........žijeme, žili sme v nejakej dobe a každý búcha do toho ale
ničíme sami seba ............no a čo sa týka tohto, že si obec rozpredáva ja nie som za, lebo to nie je
rozpredávanie obce lebo to sa nemá kto o to starať, o tie verejné priestory,

Zora Garajová – dobre
Ján Turčan – takže radšej a pokiaľ to nie sú veci, ktoré sú v ......................ale radšej nech sa stará či o tú
prístupovú cestu či o to nejaký človek ako by to tam mala byť metrová burina a to je ďalšia vec, to je môj
názor,
Zora Garajová – ale nie pod cenu predávať
Ján Turčan – dohodli sme sa, že sa dohodneme, že sa teda desať euro, hej, ja akože neviem o tom, ale
dobre, už viem, to potom, nedá sa všetko robiť naraz, bohužiaľ, keď si ja chcem opraviť strechu alebo
vymaniť žľaby alebo vymeniť celú strechu tak mal by som spraviť nejakú ohlášku v obci, bohužiaľ som
pochopil, že všetko trvá dlho lebo musí byť projekt, musí byť obstarávanie a dva roky sú v prdeli,
s prepáčením, hej, toto je choré, ale toto je obecné a tu nejde postaviť nič, pokiaľ to nie je odsúhlasené
a revidované a pravidelne revidované, ako toto ihrisko, len mysleli sme si, že hop na kravu bude teľa, prt,
prt, hej, človek do toho vniká, ja som bol hlúpy myslím si, že viacerí, ale no takto to ide a nevravím že
niektoré veci sa naťahujú zbytočne, končím
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – ja len jednu vetu, bol spomenutý územný plán ešte podľa mojich vedomostí stále
je na internetovej stránke nejaký územný plán, ktorý je v podstate štúdia alebo ja neviem, alebo nejaký
návrh a veľa ľudí myslím si, že berie to ako nejaký záväzný dokument a hovorili sme o tom už niekoľko
krát, tento územný plán treba vlastne z tej stránky stiahnuť
Bc. Zdenko Urva – dvadsiatehom tretieho mája dvetisíc devätnásť mám poznačené, že sme sa o tom
bavili kde Paľo povedal, že stiahne,
Ing. Pavel Zajac – ale Zdeno my, ešte raz to poviem, je taký problém zavolať, u má na starosti stránku
Zuzana Kútna,
Bc. Zdenko Urva – chcel som na to nadviazať, poviem ti aký je problém, že vtedy, už som ti to raz
povedal, mňa bytostne uráža keď sa dozviem o sebe vraj, niekto za mnou bol, dal som územný plán
a poslanci ho neschválili, kto za tebou bol, kedy si ten územný plán predložil a kto ti ho neschválil, keď
vypisuješ faceboku, ja som žiadny územný plán od decembra dvetisíc osemnásť ako som poslanec
nevidel, ani som o ňom nerokoval, ani si ho nepredložil ani nič, ja som nemal čo schváliť, a faceboku sa
dočítam potom celá dedina pozerá po mne ako po onom, že prečo som neschváli územný plán a ľudia
nemajú kde stavať, ktorí mladí ľudia, kto bol za tebou, už som ti to minule povedal, prosím ťa, ak máš
problém, napíš, kto bol za tebou, kedy si ho predložil a kto ho neschválil, ak je to tak, ja s tým problém
nemám ale všeobecne písať, to si vyprosím
Ján Turčan – to je to v postate čo som ja povedal, my šiesti nový , my o tom nevieme nič ale treba len
rozprávať,
Bc. Zdenko Urva – nie Janko, územný plán nebol predložený ak bol, ak sa mýlim oprav ma, bol predložený
nejaký územný plán,
Ing. Peter Sedláček – územný plán je z roku dvetisíc neviem koľko
Bc. Zdenko Urva –tri
Ing. Peter Sedláček – keď bol starosta pán magister Jančík
Bc. Zdenko Urva – my sme sa dočítali, že sme neschválili, kedy sme ho neschválili
Ing. Peter Sedláček - a tie dva dodatky si zaplatili ľudia, jeden bol pri Búgelovci hore a druhý bolo
Ing. Pavel Zajac – jednoducho po diskusii v kultúrnom dome, kde ľudia boli za, tak ste neschválili, hotovo,
vybavené, ale nie vy ale starší
Bc. Zdenko Urva – no tak
Ing. Peter Sedláček – tá druhá časť boli nejaké chaty, Paľo

Ing. Pavel Zajac – pozri sa, chaty, ja niektoré veci ma nezaujímajú, poviete že tieto veci ste stade mohli
vyhodiť, takto chytiť, škrtnúť, veď hovorím o chatách, ešte o poslednej rozhodoval najvyšší súd, no nech
sa páči
Bc. Zdenko Urva – ale o čom rozprávaš, ak to neschváli Peter s Paľom, tak napíš, Peter s Paľom tak tam
nenapíš mňa, ale píšeš všeobecne a ľudia potom ja neviem, ......v tejto dedine, lebo niekto a všetci
Ing. Pavel Zajac – ja sa tiež spýtam, je fakt taký veľký problém pozvať ma na tie vaše stretnutia
Ján Turčan – ešte raz, ešte raz, počkaj, ja dokončím dohodli sme sa, že sa stretneme, každý prvý štvrtok
v mesiaci,
Ing. Pavel Zajac – áno
Peter Kováč – a Paľo ty potrebuješ akože oficiálnu pozvánku
Ing. Pavel Zajac – ale nie, ale hovorím ale však dobre, však ste sedeli pred zastupiteľstvom, bol taký
problém ma zavolať
Peter Kováč – počuj, údajne si tu nebol, keď sme sa stretli, niekto povedal, že si v zahraničí
Ing. Pavel Zajac – ale dobre, Peter ešte raz, teraz ste nesedeli
Ján Turčan – počkaj, ešte raz, zopakoval som niečo, pokiaľ niekto nemôže tak pri dnešnej komunikácii,
prispôsobíme sa, veď je to problém
Peter Kováč – a tak isto aj ty môžeš byť iniciátorom, poďme sa stretnúť, mám takýto a takýto problém, ja
ako som poslancom, ešte si my ani jeden mail v tomto znení neposlal, alebo telefonát na mňa, Peter príď,
toto a toto v stavebnej komisii, máme taký a taký problém príď a dohodneme sa, bez problémov, nikdy
som nikomu nepovedal, že nepomôžem, neurobím,
Ing. Pavel Zajac – ale Peter veď ja len chcem aby to išlo presne tak ako je to v rokovacom poriadku, ja
chcem aby Zuzana chytila, svojim spôsobom celú poštu vám takto posiela, čo sa vás týka, vám posiela,
však je presne toto chcem, aby komisia, ktorej sa to týka zasadla, poslal mi zápis sem, ja to dám do
zastupiteľstva
Peter Kováč – ja vravím o stretnutí nás, teda osobne, mňa osobne, lebo tu potom zbytočne si to
rozprávame a hovoríme a ešte, keď napíšeš takého veci ako napíšeš, tak potom ja si to beriem osobne
že to napíšeš rovno aj na mňa a ja o žiadnom územnom pláne tak isto neviem, nevidel som ho a ani
neviem, že dáky existuje a ak máš dáku predstavu alebo čo, tak si sadnime
Ing. Pavel Zajac – ale to musí robiť odborník
Peter Kováč – hovoríš, že ľudia odchádzajú, hej, a treba nám riešiť, tak
Ing. Pavel Zajac – a nie je to pravda
Peter Kováč – tak zvolaj stretnutie a poďme to riešiť, ja som za to, nemám s tým najmenší problém, a tak
isto si myslím, že v obci treba takéto pozemky, aby boli pripravené, veď
Ing. Pavel Zajac – aj tak je to dlhodobý proces, lebo my skrátka tie obecné pozemky nemáme a to skrátka
bude trvať päť, desať rokov,
Peter Kováč – a prečo napíšeš, že sme ti ich neschválili, alebo
Bc. Zdenko Urva – a napíšeš taký článok, tak potom ako, ja neviem
Peter Kováč – tiež nechápem, čo si máme o tom myslieť,
Ing. Pavel Zajac – no dobre, ďalší, pán Chládek
Ivan Chládek – takto, myslím, že situácia už je ukľudnená, hej, teraz to bolo také trošku hektickejšie, ale
z mojej strany, prepáčte ak som sa vás niečím dotkol, vo svojich výstupoch ale povedal som len to čo
som považoval za potrebné povedať, naozaj len to ľudia za mnou chodia, necítia sa bezpečne, boja sa,
je tu obdobie, keď naozaj hrozia takéto veci, a ja som tento člen komisie životného prostredia a mojou
povinnosťou je naozaj sa k týmto veciam vyjadrovať a diskutovať, jednoznačne a potom pani Zajacová

podotkla, že poslanci nemajú záujem ............a ja vás prosím a žiadam zároveň aby ste toto napravili ak
je to pravda, a potvrdili, že to pravda nie je ....................a vy keď ste kandidovali, tak tiež musíte niečo
strpieť, ja nie som si vedomý toho, žeby som tu hovoril od veci alebo niečo, hej, takže pre budúcnosť,
ďakujem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči, ďalší,
Igor Filadelfi – no ja by som, už sa mi začína aj driemať, tak ja by som ohľadom, ten problém minule
nastolila pani Majerová, Janka Majerová, tam máme problém na tom dolnom konci kde vychádza sa na
Rôšt, tam sú tie vraky a už by bolo načase, konečne, tie braky sú tam už pol druha roka skoro, a už by
bolo na čase s majiteľmi tam niečo riešiť, lebo nevie, je tam aj auto s galantskou značkou a zistil som si,
že majiteľ je nie tento pán, ale majiteľ je z Galanty, tak čo si sem doniesol auto do Ľubietovej, tak nak si
ho príde vziať a treba to tie vraky, lebo keď prišli sem tak sme im s otvorenou náručou dali pekne najavo,
môžete si to tam na obecnom pozemku, tam kde sú obecné lesy, môžete si tam tie vraky zložiť, no
samozrejme, tam bolo vrakov neúrekom, ešte je tam jeden vrak, pri tom našom dome sú dva vraky, treba
s tým niečo robiť, ja neviem či už nieto páky na ľudí v Ľubietovej, čo nemajú ani citu k tomuto, že skutočne
to tam obmedzujú, ešte je tam drevo zložené, auto ide z Rôštu osobné, keď nevidíš zdola, ja som minule
nevidel, že mi vyletelo auto išlo do Ľubietovej, no žiadam vás ako žeby ste s týmto konečne ako spravili,
v koho je to kompetencii
Ing. Peter Sedláček – ja mám nie celkom dobrú pamäť ale spomínam si, že na tom poslednom
zastupiteľstve, konkrétne keď to Jana Majerka povedala, tak si povedal, že hneď na druhý deň, možno
o dva, že tam pôjdeš a tento problém vyriešiš
Ing. Pavel Zajac - áno, je to tak, dobre, tak tam
Peter Kováč – ale dá sa to vyriešiť
Katarína Resutíková Mandyčevská – rozprávali sme sa minule o tom dreve, tak nemajú zaplatené
Igor Filadelfi – a parkujú na obecnom, majú len taký múrik, ako mal pán Fellner a ostatné je obecné,
potom ani s pluhom tam nemôže odhŕňať sneh keď ide na Rôšt, nedá sa to, treba to promptne riešiť kým
nenapadne sneh
Ing. Pavel Zajac – dobre
Igor Filadelfi – tak by som vás prosil
Ing. Pavel Zajac – ideme prerušiť zastupiteľstvo
Pavol Šimun – ak už nechcú diskutovať, tak ja mám pripravené uznesenie
Zora Garajová – ja ešte mám,
Ing. Pavel Zajac – tak nech sa páči
Zora Garajová – kostol ešte stále nie je osvetlený
Ing. Pavel Zajac – je nahlásená porucha
Zora Garajová – ale to hovoríte už od, od leta je nahlásená, teraz idú sviatky, všetkých svätých, potom
prídu Vianoce, prečo nechcete osvietiť ten kostol
Ing. Pavel Zajac – pani Garajová, hovorím vám, že je to nahlásené,
Ing. Pavel Zajac – je tam spálená ledka .............prekrikovanie
Zora Garajová – a ešte od Baníckej v potoku visí voľačo modré, ako tričko
Katarína Resutíková Mandyčevská – vrece
Zora Garajová – .................mohli to stiahnuť dole
Ing. Pavel Zajac – dobre, Katka
Katarína Resutíková Mandyčevská – ja ešte chcem, keď ste vraveli o tých vodozádržných opatreniach
tak to je stránka www.protisuchu.sk a je tam možnosť aj nejaké zelená strechy tak keby sme porozmýšľali

do budúcna, že trebárs na klub, teda nie na klub ale na bowling, lebo aj z tohto sa poskytujú dotácie,
z tohto programu
Ing. Pavel Zajac – no ja viem, len ja som to povedal, že kto vymyslel tamten program, nám ten program
nerieši veci, nerieši veci nám, hovorím, lebo to dobre, ako tam ako nám vyrieši veci, že si opravíme
strechu pri tom, ale to je jediná vec čo nám vyrieši tento projekt, ale hovorím, že ak poviete že máme do
takéhoto programu ísť veď tam sú jasne stanovené veci, čo tam sa dáva
Katarína Resutíková Mandyčevská – sú tam aj zelené strechy
Ing. Pavel Zajac – však sú, ja viem
Ivan Chládek – keď sa Katka ozvala tak ma napadla jedna vec, významná, Katka ako členka tiež komisie
životného prostredia chodí prednášať do školy deťom environmentálnu výchovu, čo je myslím veľmi také
oceniteľné
Katarína Resutíková Mandyčevská – ďakujem
........................ – ja by som chcel poďakovať pán starosta za to, že ste dokončili ten priestor okolo toho
grantu
Ing. Pavel Zajac – ešte nie je dokončený
..................... – ale už tá prvá fáza je ale ešte ma napadlo, žeby sme celý ten priestor trošku skultúrnili
samozrejme, že tam bývam, čiastočne, tak ma to aj trápi, sú tam také vyrezané asfaltové plochy, ktoré
by bolo treba dať do poriadku, ďalej tá zeleň, čo je tam pri obrubníku, je to ešte za socializmu, je to
oblámané, či by sa nenašli nejaké prostriedky na to aby sa to dalo do nejakého dnešného stavu, aby to
bolo modernejšie aby to bolo kultivovanejšie, keď už máme ten grant a ešte by som porosil, ak by bola
farba na obecnom úrade, ja to aj natriem, len že aby sme to nejako spoločne dotiahli, ten priestor bolo by
to ako komplexnejšie zobrať a aby to bolo na pohľad lepšie už v súvislosti s tým grantom, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – pani Garajová
Zora Garajová – keď sa hovorí o skultúrňovaní prostredia, tak mám aj ja, pred kostolom ten parčík, to je
samá jama, či by sa to nedalo vyrovnať, a to sme už aj hovorili, ............konár odpíliť, trošku skultúrniť aj
ten parčík pred kostolom
..................... – tých parčíkov je viac na dedine, to by bolo potom ako celú takú, tak komplexne
Ivan Chládek – no prepáčte, chystám sa na to už niekoľko zastupiteľstiev, jedno poďakovanie, trinásteho
apríla sa uskutočnila brigáda na skrášlenie obce, hej, zúčastnili sa poslanci aj občania vrátane mňa,
a hlavne by som chcel poďakovať poslancom, že sme sa konečne po viac ako dvadsiatich rokoch pristúpili
znova k odstraňovaniu environmentálnej záťaže, to znamená tam dolu pod cestou, nie je to úplne
dokončené, ešte nás čaká taká jedna brigáda aby sme to ukončili, lebo si to zaslúži fakt to prostredia aby
vyzeralo ako v dvadsiatom storočí a chcel by som poďakovať aj starostovi, ktorý sa postaral o to, aby tie
hŕby toho odpadu, tých spustu vriec odtiaľ zmizli, na budúci rok okolo mája, apríla niečo zas spravíme
a ukončíme to, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči, ďalší
Ján Turčan – hovorili sme všetci o nájmoch a zmluvy treba aktualizovať, lebo niektoré končia ako
napríklad
.........................., tak to aby sme prekopali všetko a tam napríklad tridsať euro platiť za bowling je veľmi
málo, prejednali sme to s ním, súhlasí len to nejako utriasť
Ing. Pavel Zajac – tam podľa mňa v prvom rade treba stanoviť jasné pravidlá, takto sa to bude robiť, aby
všetci mali rovnaké pravidlá
Bc, Zdenko Urva – ak bude aj tá právna pomoc, ten advokát,

Ján Turčan – len to bude trvať trošku dlhšie, niektoré termíny nám úž utekajú, lebo tam sú nejaké zmluvy
.....
Ing. Pavel Zajac – ďalší
Ján Turčan – navrhnime si nejaký termín, ja neviem, do dvoch týždňov, budúci týždeň, kto môže,
Pavol Šimun – ja by som navrhol, aby sme to riešili po skončení zastupiteľstva, aby sme sa dohodli aj so
starostom presne, ako čo my chceme aj termín, lebo termín do konca roka ako sme to chceli, to asi
nebude
Bc. Zdenko Urva – ako možno dakedy v decembri lebo tých zmlúv je strašne veľa, kým ich všetky
prejdeme
Ján Turčan – treba to všetko prekopať aby sme sa uzniesli na niečom a potom, neviem, či treba to s mini
pred jednať, lebo
Ing. Pavel Zajac – no ako ja si osobne myslím, že tam je ako jasne vidieť, ktoré zmluvy sú staré a ktoré
sú novšie, ja som na tú lekáreň si naozaj dal námahu a rátal som presne tie náklady, ktoré ako sú, čo sa
týka kúrenia takže hovorím, ako podľa mňa tam skôr ide o to, nastaviť tie pravidlá, povedzme za meter
štvorcový vykurovania budeme účtovať toľko a toľko
Ján Turčan – tam vieš, napríklad v bowlingu je stará zmluva, on á ešte tenisové ihrisko
Ing. Pavel Zajac – o tom sme hovorili, že skrátka on kúpil sro Viemis a vlastne prevzal tú starú zmluvu od
Viemisu, hej, ako hovorím, vedeli sme, že sa toto deje mohli sme zasiahnuť vtedy, no ale teraz ak ste si
dali tento cieľ, tak
Ján Turčan – lebo on, práve že vznikol problém lebo tam bolo, nejaký turnaj a on povedal, že má v zmluve
aj tenisové ihrisko, ale hovorím tenisové ihrisko nie je, je to chyba z našej strany že pri podpise sa
neupravilo
Peter Kováč –čiže on je zodpovedný aj za ihrisko
Ján Turčan – za všetko
Peter Kováč – že keď sa niečo stane, tak on je zodpovedný
Ján Turčan – takže treba to upraviť
Bc, Zdenko Urva – v niektorých zmluvách sú blbosti popísané
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči, ďalej, pani farárka
Mgr. Renáta Rénieyová – ja už len jednu vec, som v rade školy a chcem povedať, že som rada že máme
WC vybudované, verím, že sa podarí dotiahnuť aj ten plán s kanalizáciou a rieši sa vlastne problém, ktorý
sa ťahal roky, tak sme radi že sa to dokončilo, ďakujem
Ing. Pavel Zajac – ďalší, nech sa páči
Peter Kováč – k tomu sa tak isto pridávame
Ing. Pavel Zajac – tak poprosím uznesenie na prerušenie
Pavol Šimun – môžem čítať, Uznesenie OcZ 8 –15 /2019 zo dňa 25. októbra 2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje prerušenie zastupiteľstva z dôvodu dôkladného prejednania
rozpočtových opatrení č. 4 a č. 5 finančnou komisiou a ekonómky obce. Termín pokračovania 45.
týždeň 2019,
Pavol Šimun - to je ten týždeň po všetkých svätých, to si potom zavoláme, ako to budú mať pripravené,
ako komisia povie, tak dohodneme sa
Ing. Pavel Zajac - čiže od štvrtého do ôsmeho novembra, kto je za, všetci, ďakujem, prejem vám pekný
večer

Zo zasadanie bol vyhotovený zvukový záznam
Zapísala: Zuzana Kútna

Overovatelia:

Ing. Peter Sedláček
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Pavol Šimun

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

Starosta obce Ing. Pavel Zajac
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