Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 27. februára 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka

Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
5. Ing. Ján Jamriška
6. MUDr. Eva Konvitová
7. Ondrej Majtáň
8. Dušan Malko
3. Ing. Igor Miert
10. Ján Očka
11. Ján Zubček
Ďalej boli prítomní: Peter Slobodník – náčelník OP,
Silvester Hujo, Jaroslav Ďubák, Ľuboš Froľo – občania obce

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že všetci 11 poslanci OZ sú prítomní a zasadnutie
je teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. Ing. Evu Bencovú
2. Dušana Malku
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ing. Mgr. Janku Bednárikovú

2. Jána Zubčeka
3. Ondreja Majtáňa
Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Záverečný účet obce za rok 2005
3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, včítane ZŠ
za rok 2005
4. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce za rok 2005
5. Hospodárenie s. r. o. RZ Plutva za rok 2005
6. Správa hlavného kontrolóra k hospodáreniu RZ Plutva s. r. o. za
rok 2005
7. Správa hlavného kontrolóra k hospodáreniu FO Tatran Sučany
a KK Tatran Sučany za rok 2005
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2005
9. Zmeny rozpočtu obce na rok 2006
10. Informácia o riešení územnoplánovacej dokumentácie zón obce
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

Kontrolu plnenia uznesení z roku 2005 uskutočnila hlavná
kontrolórka obce. Okrem uznesenia číslo 21 zo 7. 11. 2005 /ktoré je
len čiastočne splnené preto táto úloha naďalej trvá/ boli všetky
uznesenia v roku 2005 splnené.

K bodu 2.

Záverečný účet obce je
v zmysle zákona 583/2004 Z. z.
predkladaný k vyjadreniu obecnému zastupiteľstvu. Rozpočet obce
pre rok 2005 bol vypracovaný v súlade so zákonom 303/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov, podľa platnej rozpočtovej skladby,
rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť. Rozpočet bol v priebehu
roka 2005 upravovaný z dôvodu nevyhnutných zmien. Príjmová
časť rozpočtu bola splnená na 102,9 %, čo predstavuje čiastku
1795 tis. Sk. Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 94,3 %, čo
predstavuje čiastku 3461 tis. Sk.. Pohľadávky oproti roku 2004 sú
nižšie cca o 300 tis. Sk a záväzky, ktoré obec eviduje sú v lehote
splatnosti. Hlavná kontrolórka obce doporučuje obecnému
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Sučany za rok 2005
bez výhrad. Písomné spracovanie záverečného účtu tvorí prílohu
zápisnice.

K bodu 3. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce, včítane ZŠ za
rok 2005 tvorí prílohu zápisnice. Hospodárenie obce za uplynulý
rok bolo v súlade so schváleným alebo upraveným rozpočtom obce

a nevyskytli sa nedostatky. Doporučuje OZ Záverečný účet obce
Sučany za rok 2005 schváliť bez výhrad.
K bodu 4.

V správe nezávislého audítora ktorá tvorí prílohu zápisnice sa
uvádza, že účtovná závierka obce verne zobrazuje majetok, záväzky
a finančnú situáciu k 31. 12. 2005, výsledok hospodárenia obce je
vyčíslený v súlade so zákonom o účtovníctve a platnými predpismi
uplatňovanými v Slovenskej republike.

K bodu 5.

Ústnu správu o hospodárení RZ Plutva s. r. o. predniesol konateľ D.
Malko. Tržby za rok 2005 boli dosiahnuté v objeme 5420 tis. Sk
a náklady celkom predstavujú čiastku 6968 tis. Sk. Spoločnosť za
rok 2005 vytvorila stratu vo výške 1548 tis. Sk. K 30. októbru bol
areál Plutvy uzavretý, ináč strata by sa prehĺbila ešte cca o čiastku
600 tis. Sk.

K bodu 6.

Podrobná správa hlavnej kontrolórky obce k hospodáreniu RZ
Plutva s. r. o. za rok 2005 tvorí prílohu zápisnice. Účtovnú závierku
záverečného účtu za rok 2005 doporučuje uzavrieť bez výhrad, ale
s výhradami voči hospodárskym výsledkom.
Za prijatie návrhu, ktorý bude zapracovaný do uznesenia dal
hlasovať starosta obce. Hlasovania sa zdržal Ján Zubček, ostatní 10
poslanci s návrhom súhlasili.

K bodu 7.

Správy hlavnej kontrolórky obce k hospodáreniu FO Tatran Sučany
a KK Tatran Sučany za rok 2005 tvoria prílohu zápisnice.
Poslankyňa Ing. Eva Bencová poďakovala
HK, že správa
o hospodárení KK je podrobná a predstavovala by si takú istú aj za
FO.
Poslanci požiadali hlavnú kontrolórku, aby správu
o hospodárení FO ešte dopracovala.

K bodu 8.

Hlavná kontrolórka obce predložila písomnú správu o svojej
kontrolnej činnosti za rok 2006. Správa tvorí prílohu zápisnice.
V rozprave predseda komisie správy majetku a finančno
ekonomickej pochválil činnosť hlavnej kontrolórky.
Starosta obce uzavrel uvedený bod s návrhom na uznesenie - prijať
správu na vedomie, s čím prítomní poslanci jednomyseľne
súhlasili.

K bodu 9.

Prednosta OcÚ vypracoval návrh prvej zmeny rozpočtu., ktorá je
ovplyvnená najmä potrebou prijatia úveru vo výške 5,5 mil. Sk a to
na kúpu objektu prevádzkovej budovy SPP v Sučanoch, na jej
úpravu a prestavbu, na riešenie havarijného stavu domu na Námestí

SNP č. p. 155 a následne rekonštrukciou domu č. p. 475 na Ul. pri
Váhu, rekonštrukciu sociálneho zariadenia v ZŠ SNP a pod.
Zoznam zmien tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 10. Starosta obce Ing. M. Rybár informoval, že zadal vypracovanie
architektonickej štúdie pre zónu „Centrum“ a územný plán Zóny
pre IBV „Diele“
K bodu 11. a/ Z poverenia obce a komisie výstavby, ÚP a ŽP - prednosta OcÚ
Ing. Vladimír Plžik, Jaroslav Kapusta, Ján Števček, Ján Berník,
Miroslav Miert a za verejnosť Ing. Vojtech Kišš a Ing. Jozef
Farkaš v nadväznosti na verejné prerokovanie návrhu riešenia
zámeru stavby „Zinkovňa“ boli
poverení obhliadkou
a zhodnotením podobnej prevádzky vo Viedni dňa 23. 2. t. r.
Menovaní skonštatovali, že vo Viedni nezistili zjavné nepriaznivé
vplyvy na životné prostredie. Písomná správa z tejto služobnej cesty
tvorí prílohu zápisnice.
b/ Prednosta OcÚ predniesol žiadosť p. Dušana Šimeka o prenájom
Plutvy na dobu päť rokov s ročným nájmom 50 tis. Sk vzhľadom
na počiatočné náklady so zahájením prevádzky.
V rozprave poslanci Ján Očka, Ján Zubček a Ing. Eva Bencová
súhlasia s prenájmom aj za cenu nižšiu, len aby zariadenie nebolo
zatvorené.
Starosta obce dá vypracovať návrh nájomnej zmluvy právnikom
a pred jej podpísaním zvolá obecné zastupiteľstvo na odsúhlasenie zmluvy.
c/ Ďalej prednosta OcÚ informoval:
- Okresný súd zamietol návrh Mgr. Ján Pánika na zrušenie jeho
odvolania z funkcie riaditeľa ZŠ.
- Mgr. Čechová žiada, aby obec sa ospravedlnila za krivdy ktoré
boli spôsobené v rokoch 1968 – 1970 voči jej manželovi
Viliamovi Čechovi. Prítomní poslanci skonštatovali, že obec sa
nemusí ospravedlniť, pretože zo strany obce nemohlo byť voči
nemu nič zavinené, v tom čase nebol naším občanom
a nepôsobil v žiadnej funkcii v orgánoch obce.
- O zákone č. 305/2005 Z. z. - o sociálno právnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, a o pôsobnosti obce ktorá bude musieť
prispievať dieťaťu umiestnenému v detskom domove od 1.1. t. r.
na tvorbu úspor a rodičovi môže prispievať na dopravu do
zariadenia v ktorom je dieťa umiestnené.

- Obec plánuje predaj pozemkov pod garáže na sídlisku Prefa.
Žiadosti na odkúpenie podali aj pracovníci obce, členovia OZ
a ich rodinní príslušníci, preto sa musí vyhlásiť v zmysle
zákona 522/2003 Z. z. o výkone práv vo verejnom záujme
verejná súťaž podľa obchodného zákonníka § 281-288 a § 116
Obč. zákonníka
a stanoviť podmienky predaja. Hlavná
kontrolórka obce navrhla za členov komisie Ing. Petra Belicu,
Ing. Jarmilu Bohušovú a Ing. Evu Bencovú. Jednania komisie sa
zúčastní aj ona.
- Bola vypísaná verejná súťaž na obnovu základnej školy.
HK obce navrhla, aby komisia pracovala v pôvodnom zložení
/Ing. Vladimír Plžik, Ing. Peter Belica, Ing. Jarmila Bohušová a
Ing. Eva Bencová/. Hlasovania sa zdržal Ing. P. Belica a ostatní
prítomní s návrhom súhlasili.
- Konateľ Agromajetku Ing. J. Náčin ponúka obci na predaj 2
kusy unimo buniek na kúpalisku v Štúrove. Prednosta OcÚ má
pochybnosti či sa podarí každým rokom využiť ich kapacitu
počas letnej sezóny. Hlavná kontrolórka vyčíslila približne
náklady za prenájom pozemku a prevádzku unimo buniek, ktoré
by prevyšovali príjem za ubytovanie a to aj pri plnom obsadení
počas LTS, preto nedoporučila ich kúpu. Prítomní poslanci sa
s ňou stotožnili a tiež nesúhlasia s odkúpením unimobuniek.
d/ Predseda komisie správy majetku a finančno ekonomickej podal
správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce ktorá
bola uskutočnená k 31. 10. 2005. Neboli zistené žiadne vážne
nedostatky a fyzický stav majetku sa rovná účtovnému stavu
majetku vedeného v účtovníctve obce. K 31. 12. 2005 boli
doúčtované všetky prírastky a úbytky majetku po inventarzácii
a zároveň bola vykonaná dokladová inventarizácia účtov, ktoré sú
obsahom účtovnej závierky za rok 2005 a navrhol, aby majetok
obce do 500,- Sk sa účtoval do spotreby. O tomto dal hlasovať
zástupca starostu a všetci prítomní s návrhom súhlasili.
e/ Starosta navrhol odkúpenie časti pozemku /pri firme Bosch/ od
vlastníčky Izabely Hvizdákovej z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov pozemku na ktorom je umiestnená
autobusová zastávka.
Jednomyseľným hlasovaním prítomní
poslanci s návrhom súhlasili.
f/ Predsedníčka komisie výstavby ÚP a ŽP podala správu o činnosti
komisie:

- Marián Kvapil a Vladimír Pecko žiadajú odkúpenie časti
pozemku KN 2113/1 pod výstavbu dvoch garáži – komisia
nedoporučuje v obytnej zóne výstavbu garáží, ale výsadbu
zelene.
- Komisia doporučila zníženie sadzby z 0,82 Sk na 0,22 Sk za
odpad žiadateľom ktorí majú sídlo firmy v obci: Erike
Jaremovej, Romanovi Móricovi, Janke Miertovej, Dominikovi
Bencovi, Ing. Eve Bencovej, Adriane Laučekovej, Ing.
Ondrejovi Blizniakovi, Dušanovi Sýkorovi, Miriam Fúčelovej
a Tobiasovi Fúčelovi.
- Komisia nedoporučila predaj pozemku KN 1869/1 Ing. Jaroslave
Blažekovej z dôvodu, že s manželom už vlastní od roku 1992
stavebný pozemok a s výstavbu rodinného domu doposiaľ
nezačali.

Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracovala členka návrhovej komisie – Ing. Mgr. Janka Bednáriková.
Hlasovania sa zúčastnilo 11 prítomných poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.

Zapísala: Elena Borsíková

I.

Overovateľ: Ing. Eva Bencová

II.

Overovateľ: Dušan Malko

Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

Zápisnica
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 27. marca 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka

Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
5. Ing. Ján Jamriška
6. MUDr. Eva Konvitová
7. Ondrej Majtáň
8. Dušan Malko
9. Ing. Igor Miert
10. Ján Očka
11. Ján Zubček
Ďalej boli prítomní: Dušan Šimek, Ing. Jozef Farkaš

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že všetci 11 poslanci OZ sú prítomní a zasadnutie
je teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. Ing. Jána Jamrišku
2. Jána Očku
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ing. Evu Bencovú
2. Ing. Jarmilu Bohušovú

3. Ing. Mgr. Janku Bednárikovú
Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Prenájom areálu Plutvy
3. Návrh na zrušenie n. f. Dialóg
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

Starosta obce konštatoval, že uložené úlohy hlavnej kontrolórke
obce, zdetailovať prehľad finančného hospodárenia FO za rok 2005
a prednostovi OcÚ – podrobnejšie špecifikovať jednotlivé položky
rozpočtu za rok 2005 sú splnené a tvoria prílohu zápisnice.

K bodu 2.

Starosta obce informoval, že:
- Konateľ Dušan Malko k 23. marcu 2006 podal žiadosť
o uvolnenie z funkcie a VZ ho následne odvolalo.
Za novú konateľku RZ Plutva s. r. o. bola menovaná p. Blažena
Maňková.
- O prenájom Plutvy prejavila záujem okrem p. Dušana Šimka aj
p. Ľudmila Kalinová.
Obaja záujemci sa dostanovili na
zasadnutie OZ. Ich podnikateľské zámery boli poslancom
doručené spolu s pozvánkou.
D. Šimek vo svojom podnikateľskom zámere pre rok 2006
počíta cca so stratou 100 tis. Sk, čo odôvodnil, že nemal
k dispozícii podrobnejšie vstupné informácie ktoré získa až po
troch mesiacoch prevádzkovania zariadenia. Zariadenie nemieni
kúpiť ale len prenajať. Je vyučený čašník a s prevádzkovaním
takéhoto zariadenia má skúsenosti, vo viacerých pracoval a vo
vlastníctve mal hotel na Táloch.
Ľ. Kalinová podniká od roku 1992. Zabezpečuje stravovanie pre
350 stravníkov a priestory ktoré má v súčasnosti v prenájme sú
už pre ňu nepostačujúce. Plánuje za pomoci získania finančných
prostriedkov z eurofondov dať do poriadku kúpalisko a potom
celý areál odkúpiť. S prevádzkou kuchyne a reštaurácie uvažuje
od mesiaca mája.
- Starosta obce obom žiadateľom odpovedal, že stanovisko OZ
dostanú písomne. Potom vyzval poslancov na predloženie ich
stanovísk. On sám získaval referencie a u oboch sú pozitívne.

- Ing. Peter Belica, Ing. Eva Bencová, Ján Očka a HK Božena
Balková sa prikláňajú k Ľ. Kalinovej ktorá má isté zmluvné
vzťahy - varenie obedov, jej podnikateľský zámer je reálnejší
a ponuka pre obec je výhodnejšia.
- Za prenájom Plutvy Ľudmile Kalinovej od 1. mája 2006 sa
zdržala hlasovania MUDr. Eva Konvitová a ostatní 10 poslanci
s ním súhlasili. Za zrušenie uznesenia z predchádzajúceho
rokovania OZ na prenájom Plutvy D. Šimkovi sa hlasovania
zdržala MUDr. Eva Konvitová a ostatní 10 poslanci s ním
súhlasili.
- Hlavná kontrolórka obce navrhuje, aby majetok ktorý je vo
vlastníctve RZ Plutva s. r. o. vo výške 418 907,- Sk odkúpila
obec, nasledovným spôsobom: obec s. r. o. uhradí 66 884,30 Sk
a rozdiel 352 022,70 S sa bude riešiť kompenzáciou vzájomných
záväzkov a pohľadávok a následnou úpravou rozpočtu v kapitole
„Rekonštrukcia športového domu“.
- Na odovzdanie areálu Plutva Ľ. Kalinovej navrhla HK Božena
Balková inventúrnu komisiu v zložení: Dušan Malko, Blažena
Maňková, Ján Zubček, Ing. Jarmila Bohušová a spolupracovať
bude aj ona.
K bodu 3.

Prednosta OcÚ podal návrh na zrušenie neinvestičného fondu
DIALÓG, ktorý po vzniku študijného fondu stratil opodstatnenie.
Za jeho likvidátorku navrhuje Annu Ferkovú. S predloženým
návrhom súhlasili všetci poslanci.

K bodu 4.

- Krajské riaditeľstvo policajného zboru Žilina žiada finančné
prostriedky na výmenu podlahovej krytiny v prenajatých
priestoroch na požiarnej zbrojnici a to z bezpečnostných dôvodov.
OZ schvaľuje zámer výmeny podláh v miestnostiach obvodného
oddelenia policajného zboru a požaduje pred jej realizáciou
predložiť cenový predpoklad z dôvodu úpravy rozpočtu obce.
- Nájomníčka reštaurácie Gól žiada o opravu fasády na budove
a jej vymaľovanie, náter okien a opravu vodovodných rozvodov.
OZ súhlasí s jej zámerom s podmienkou následnej úpravy rozpočtu.
- Kolkársky klub žien obce žiada finančnú podporu na náklady
spojené s turnajom v Rumunsku. Poslanci im odsúhlasili na
reprezentáciu v zahraničí finančnú čiastku vo výške 20 tis. Sk.
- Stredisko evanjelickej diakónie žiada od obce 30 tis. Sk ako
finančnú pomoc na vybavenie kuchyne do domu opatrovateľskej
služby. Starosta obce navrhol, aby schválenie príspevku bolo
posunuté do budúceho OZ, bude iniciovať zvolanie správnej rady
kde by sa chcel dozvedieť termín otvorenia zariadenia.

- Prednosta OcÚ:
a/ navrhol zrušiť nájom prenajatých priestorov Jefta Sos Truck
Slovakia nakoľko ich nevyužíva
b/ informoval, že Fond sociálneho rozvoja vyhlásil grant na
výstavbu domov určených pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva. V rozprave poslanci vybrali lokalitu pri Váhu. Toto
umiestnenie je potrebné prekonzultovať s diaľničnou spoločnosťou
a Jozefom Bizoňom vlastníkom pozemku.
- Starosta obce informoval:
a/ o budúcej realizácii jednotlivých častí infraštruktúry (plyn,
komunikácie, križovatky) v priemyselnom parku
b/ a žiadal aby uznesenie OZ z 12. 12. 2005 ktorým sa schválil
zámer vybudovania spoločnej regulačnej stanice plynu a STL
rozvodov plynu pre všetkých odberateľov v priemyselnom parku
KÚ Sučany ktorej realizátorom má byť obec Sučany zo združených
prostriedkov sa doplnilo o sumu 10,6 mil. Sk. Poslanci s uvedeným
jednomyseľne súhlasili.
Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracovala členka návrhovej komisie – Ing. Eva Bencová. Hlasovania sa
zúčastnilo 11 prítomných poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.

Zapísala: Elena Borsíková

I.

Overovateľ: Ing. Ján Jamriška

II.

Overovateľ: Ján Očka

Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

Zápisnica
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 5. mája 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka

Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
4. Ing. Ján Jamriška
6. MUDr. Eva Konvitová
7. Ondrej Majtáň
8. Dušan Malko
9. Ing. Igor Miert
10. Ján Očka
11. Ján Zubček
Ďalej boli prítomní: Mgr. Darina Lovingerová a Jaroslav Cigánik
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že všetci 11 poslanci OZ sú prítomní a zasadnutie
je teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Dušan Malko
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ján Zubček
2. Ondrej Majtáň
3. Ing. Ján Jamriška

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Prenájom areálu Plutvy
3. Návrh na rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti
Žilina
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

Starosta obce informoval, že do dnešného zasadnutia OZ rokoval
s Jozefom Bizoňom o odkúpení vybratej lokality na výstavbu
domov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov ktorý, prisľúbil
predaj pozemku. S diaľničnou spoločnosťou zatiaľ nerokoval.

K bodu 2.

Prednosta OcÚ informoval, že Ľudmila Kalinová zrušila žiadosť
o prenájom areálu Plutvy a že prihlásili sa ďalší dvaja záujemci –
Mgr. Darina Lovingerová a s. r. o. Timber produkt. Obaja sú
prítomní na dnešnom rokovaní OZ, aby priblížili svoje zámery
s prevádzkovaním zariadenia.
Mgr. Darina Lovingerová uviedla, že v cestovnom ruchu podniká
už 4 roky - konkrétne v Jasenskej doline a relatívne sa jej darí.
Teraz má záujem o prenájom Plutvy a neskoršie by rada objekt aj
odkúpila. Ak zariadenie dostane do prenájmu v prvom rade by
vybudovala športoviská, lebo hlavné ťažisko vidí v deťoch. Ďalšiu
možnosť vidí v závodnom stravovaní a organizovaní zábav.
Na otázky poslancov / Ing. E. Bencovej, Ing. Mgr. J. Bednárikovej,
Ing. J. Bohušovej, J. Zubčeka a hlavnej kontrolórky/ či je
oboznámená s ekonomickým prepočtom nákladov na elektrinu
a plyn, či v Jesenskej doline varí, ako mieni hľadať klientelu na
zimnú sezónu a od kedy chce teraz začať prevádzkovať, za akú
cenu je ochotná kúpiť areál a koľko tam mieni zamestnať ľudí
odpovedala, že v Jasenskej doline nemá vybavenú kuchyňu a stravu
nepodáva. Pre začiatok zamestná dvoch kuchárov a dvoch čašníkov
a v budúcom roku by prijala asi ďalších osem zamestnancov.
V Jasenskej doline trvá sezóna 3 mesiace a zo zisku by mohla ihneď
po podpísaní zmluvy sprevádzkovať Plutvu.
Peniaze na
vybudovanie športovísk a bazénov chce získať z eurofondov,
z vlastných zdrojov a vybavením si úveru. Reálna cena na
odkúpenie Plutvy je pre ňu 10 – 12 mil. Sk.
Jaroslav Cigánik zástupca s. r. o. Timber produkt povedal, že
prevádzkujú moderný hotel mestského typu v Martine – Priekope.

Chcú pokračovať v činnosti Plutvy. Podnikateľský zámer predložia
do 5 dní. Majú predstavu do dvoch mesiacov areál odkúpiť za 10 –
10,5 mil. Sk.
Starosta obce obom prisľúbil písomné stanovisko OZ a poďakoval
za záujem o Plutvu.
Poslanci v rozprave sa prikláňali za prenájom s. r. o. Timber. Ich
podnikateľský zámer bude roznesený poslancom pred zasadnutím
OZ.
K bodu 3.

Starosta obce informoval o príprave a vypracovaní projektu
rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorej je obec
Sučany akcionárom. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
so sídlom Bôrická cesta 107 Žilina sa delí na 6 častí ktorými budú
nástupnícke akciové spoločnosti: Vodárenská spoločnosť Žilina a.
s., Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a. s., Vodárenská
spoločnosť Liptovský Mikuláš, s.r., Vodárenská spoločnosť Martin,
a. s., Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, a. s. a Vodárenská
spoločnosť Ružomberok, a. s. Severoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. sa rozdelí na základe regionálneho princípu tak, že
akcionári zanikajúcej Severoslovenskej spoločnosti, a. s. sa stanú
akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa
regionálneho princípu.
Poslanci s uvedeným jednomyseľne súhlasia a poverujú starostu
obce vykonaním všetkých úkonov v mene obce Sučany ako
akcionára rozdeľujúcej sa spoločnosti na prípravu vypracovanie
a realizáciu projektu rozdelenia.

K bodu 4.

- Ing. Peter Belica informoval, že prebehla verejná obchodná súťaž
na kúpu 20 možných pozemkov pod garáže. Uchádzačov bolo 16
z toho dvaja nespĺňali stanovené podmienky. Komisia doporučuje
odpredaj nasledovných pozemkov: KN 2100/144 Ľubomírovi
Klimáčekovi s manž. Sučany Fraňa Kráľa 11, KN 2100/141
Júliusovi Žilkovi s manž. Sučany Stromová 5, KN 2100/137
Michalovi Matúškovi, Sučany Podhradská cesta 3, 5 KN 2100/138
Jánovi Veletelovi s manž., Sučany Podhradská cesta, KN 2100/140
Štefanovi Slovákovi s manž., Sučany Tehelná 7, KN 2100/142
Jánovi Tkáčovi s manž., Sučany Tehelná 9, KN 2100/146 Kataríne
Oravcovej, Sučany Podhradská cesta 3, KN 2100/139 Petrovi
Brveníkovi s manž. Sučany Fatranská cesta 60, KN 2100/149
Radoslavovi Macalákovi s manž. Sučany Moyzesova 8, KN
2100/143 Milanovi Ondrušovi s manž. Sučany Tehelná, KN
2100/148 Andree Ondruškovej s manž. Sučany Osloboditeľov 4,

KN 2100/147 Ivane Kutlíkovej, Sučany Podhradská vesta 5, KN
2100/145 Jaroslavovi Kroščenovi s manž., Sučany Partizánska 24,
KN 2100/150 a Dane Cervanovej s manž., Sučany 29. augusta 93.
Poslanci sa dohodli na cene predaja - 150,- Sk/m2 a každý žiadateľ
bude zaviazaný do 3 rokov od zakúpenia na uvedenom pozemku
postaviť garáž.
- Prednosta OcÚ predložil návrh /tvorí prílohu zápisnice/ na
zmenu rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti. U položky
rekonštrukcia ŠD sa znížia náklady o 58 tis. Sk a o túto čiastku sa
zvýšia u ostatných služieb. Všetci prítomní poslanci so zmenou
rozpočtu jednomyseľne súhlasili.
- Starosta obce informoval že:
a/ na Úrade vlády SR bolo konanie na zabezpečenie príprav
„Hodžových dní“, kde bol stanovený ich termín 22. – 25. 6. t. r.
b/ plynárne súhlasia s predajom plynoslužobne obci, potrebný je
ešte súhlas od fondu národného majetku,
c/ v júli sa zaháji výstavba okružnej križovatky s termínom
ukončenia december 2006 a o potrebe preložky inžinierskych sietí
d/ dnes bolo slávnostné otvorenie závodu MAR-u na ktorom sa
spolu s prednostom úradu zúčastnili.
- Prednosta OcÚ informoval:
a/ Okresný súd Martin požiadal o návrh kandidáta na prísediaceho
za obec Sučany na volebné obdobie 2006-2010 a zároveň
prednosta navrhol za kandidátku p. Jarmilu Matúškovú. Prítomní
poslanci bez pripomienok s návrhom súhlasili.
b/ O kúpu Favorita požiadali poslanec Ján Zubček a Stredisko
evanjelickej diakónie na prepravu stravy do domu opatrovateľskej
služby. Starosta obce navrhol, aby osobné auto Favorit, ktoré obec
nepotrebuje a nevyužíva sa z majetku obce
vyradilo a o jeho
predaji sa rozhodlo na budúcom zasadnutí OZ. Poslanci s tým bez
pripomienok súhlasili.
c/ Na vybudovanie zberného dvora, pre dom č. p. 475 na Ul. pri
Váhu
a pre ZŠ SNP sme z Úradu vlády SR získali finančné
prostriedky v celkovej čiastke 2,5 mil. Sk.
d/ O zlom technickom stave fekálneho auta ktoré prevádzkuje s. r.
Plutva a nastolil otázku či vozidlo sa dá opraviť alebo sa
vyradí. Poslanci splnomocnili hlavnú kontrolórku, aby vyčíslila
ekonomiku prevádzkovania fekálu do konca t. r.
e/ Vypracoval projekt na získanie finančných prostriedkov pre
verejný internet.

f/ A požiadal o schválenie zrušenia nájmu areálu Plutvy s. r. o. RZ
Plutva k 31. 5. 2006. Prítomní poslanci s návrhom jednomyseľne
súhlasili.
- Ján Zubček žiada o vyčíslenie škody spôsobenej vodou z vodovodných zariadení v spoločenskom objekte Plutvy. Poslanci tým
poverili hlavnú kontrolórku obce.
- Ján Očka informoval, že rekonštrukcia GBAS-u bude ukončená
do konca mesiaca júna t. r.
- Poslanec Ing. Igor Miert požiadal starostu obce za občanov Ul.
Fatranskej, ktorí majú v pivničných priestoroch vodu o jednanie
s elektrárňou o možnosti prechodného odrazenia potoka, aby sa im
pivnice vysušili. Starosta to prisľúbil. Ďalej požiadal o sfunkčnenie
osvetlenia od „spádov“ ku bývalej Čov-ke.

Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracoval člen návrhovej komisie – Ján Zubček. Hlasovania sa zúčastnilo 11
prítomných poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.

Zapísala: Elena Borsíková

I.

Overovateľ: Ing. Mgr. Janka Bednáriková

III.

Overovateľ: Dušan Malko

Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

Zápisnica
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 12. júna 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka
Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
5. Ing. Ján Jamriška
6. MUDr. Eva Konvitová
7. Ondrej Majtáň
8. Dušan Malko
9. Ján Očka
10. Ján Zubček
Ospravedlnený: Ing. Igor Miert
Ďalej boli prítomní:

Jaroslav Cigánik
Michal Kelemen
JUDr. Mariana Dobríková

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že prítomných je 10 poslancov OZ a zasadnutie je
teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. MUDr. Evu Konvitovú
2. Jána Zubčeka
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ing. Petra Belicu
2. Ing. Mgr. Janku Bednárikovú
3. Ing. Jarmilu Bohušovú

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predaj areálu Plutvy
3. Zmeny rozpočtu obce
4. VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby v pôsobnosti obce Sučany
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

HK Božena Balková informovala o splnení uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- v roku 2005 výdavky na fekál boli 456 tis. Sk, náklady 278 tis.
Sk a zisk 178 tis. Sk, v tomto roku sú výkony 240 tis. Sk
a náklady 153 tis. Sk. O rentabilnosti opravy fekálu sa zaoberala
aj DR s. r. o. RZ Plutva a doporučuje jeho opravu, náklady na ňu
by mali byť 40 tis. Sk
- zistila, že spôsobené škody vodou z vodovodnej batérie
v spoločenskom objekte Plutvy sú nahlásené v poisťovni Allianz
a že škoda nebola urobená úmyselne

K bodu 2.

Rokovania OZ sa zúčastňujú zástupcovia záujemcov o kúpu areálu
Plutvy - Timbert Product s. r. o. Žilina a Yacht Travel, s. r. o.
Žilina, ktorí predložili svoje podnikateľské plány písomne. Obaja
potvrdili, že ich cieľom je poskytovať ubytovanie a stravovanie ešte
počas tejto letnej sezóny a postupne zrekonštruovať bazény,
sociálne zariadenia a ihriská. Po následnej
rozprave obaja
záujemcovia boli zaviazaní predložiť záväzné stanovisko peňažného
ústavu na poskytnutie úveru za účelom odkúpenia rekreačného
zariadenia Plutva.

K bodu 3.

Podľa pokynov Daňového úradu Martin, dochádza k zmenám
v skladbe rozpočtu a účtovaní v kapitole školstva, preto je potrebné
rozpočet obce na rok 2006 zrušiť a prijať nový rozpočet, o čom dal
prednosta OcÚ hlasovať. Všetci prítomní 10 poslanci s novým
rozpočtom obce na rok 2006 súhlasia.
Ďalej prednosta OcÚ zdôvodnil, už 3. zmenu rozpočtu na rok 2006,
ktorá je ovplyvnená dotáciou na kap. školstvo. Všetci prítomní 10
poslanci s návrhom tretej úpravy rozpočtu jednomyseľne súhlasia.

K bodu 4.

MUDr. Eva Konvitová predniesla pripomienky a návrhy komisie
sociálno zdravotnej školstva a mládeže k návrhu VZN
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne

služby v pôsobnosti obce Sučany. Iné pripomienky zo strany
poslancov neboli. Za schválenie VZN po zapracovaní pripomienok
dal hlasovať zástupca starostu – všetci prítomní 10 poslanci to
jednomyseľne odsúhlasili.
K bodu 5.

Prednosta predložil nasledovné došlé požiadavky na OcÚ:
- Ivana Slobodníková žiadosť o odkúpenie osobného auta Favorit
Lxi s EČ MT 736 AK. Poslanci sa dohodli na cene predaja 25
tis. Sk a následne s tým jednomyseľne súhlasili.
- Stredisko evanjelickej diakónie žiada od obce vstupný vklad
k otvoreniu zariadenia „Dom u dobrého pastiera“. Poslanci sa
dohodli na zakúpení várnic do hodnoty 25 tis. Sk, ktoré sa im
dajú do dlhodobého prenájmu.
- Anna Ondáková žiada OZ o odpustenie zaplatenia
jednomesačného nájmu za prenajaté priestory v RKD z dôvodu
jej práceneschopnosti a neprevádzkovania zariadenia v mesiaci
máji t. r. Poslanci jej jednomyseľne odsúhlasili odpustenie
jednomesačného nájmu.
- Radoslav Macalák a Peter Brveník zrušili žiadosť o kúpu
pozemkov pod garáže na sídlisku Prefa, čo poslanci zobrali na
vedomie a súhlasia s odpredajom týchto pozemkov novým
žiadateľom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky dohodnuté na
predchádzajúcom zasadnutí OZ za cenu 150,- Sk/m2,
s podmienkou, že žiadatelia sa zaväzujú
do 3 rokov od
zakúpenia pozemku postaviť garáž: parcelu KN 2100/149
Radomírovi Murčekovi, Sučany Osloboditeľov 14 a parcelu
KN 2100/139 Silvii Tomicovej s manž., Stromová 5.
- Prednosta OcÚ informoval o príprave a zameraní osláv
„Hodžových dní“ ktoré sa budú konať v obci 23. a 24. júna t. r.
- Poslankyňa Ing.
Eva Bencová informovala, že Martina
Dobošová na Majstrovstvách sveta 2006 v skialpinizme obsadila
tretie miesto a na Európskom pohári v zimnej sezóne 2005/2006
bola na prvom mieste. Za dosiahnuté výsledky jej
starosta
obce navrhol udelenie „Cenu obce Sučany“. Poslanci s návrhom
jednomyseľne súhlasili.
- Predsedníčka komisie výstavby, ÚP a ŽP podala informáciu
z rokovania komisie. Členovia komisie doporučujú zrušiť
uznesenie z 15.12.2005 týkajúce sa súhlasu so zámerom
odpredaja časti pozemku KN 1869/1 Jánovi Berníkovi ml.
a navrhujú, aby z tejto parcely novovytvorené parcely KN
1869/72 o výmere 832 m2 a KN 1869/73 o výmere 437 m2 za
cenu 90,- Sk/m2 boli predané Jánovi Berníkovi st. s podmienkou,
že obec bude mať predkupné právo
za rovnakú cenu ak

pozemok nebude využitý pre schválený účel stavebníkom –
poslanci s návrhom komisie jednomyseľne súhlasia.
- Prednosta OcÚ navrhuje:
a/ zrušiť uznesenie č. 26 zo dňa 5. 5. 2006 týkajúce sa zvýšenia
rozpočtu na nákup drviča dreva o 60 tis. Sk z dôvodu, že drvič sa
zakúpil v plánovanej cene – poslanci s návrhom jednomyseľne
súhlasili
b/ zrušiť uznesenie č. 26 zo dňa 5. 5. 2006 týkajúce sa prenájmu
Plutvy pre RZ Plutva s. r. o. k 31. 5. 2006 a navrhuje, aby
nevyhnutné náklady spojené s uzatvorením areálu znášala obec
z dôvodu, aby nedošlo k znehodnoteniu majetku – poslanci
s návrhom jednomyseľne súhlasili.
- Na podnet poslancov bolo uložené kontrolórke obce, aby do
najbližšieho
zasadnutia
OZ
predložila
výsledky
hospodárenia Plutvy s. r. o. k 30. 6. 2006.
Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracoval člen návrhovej komisie – Ing. Peter Belica. Hlasovania sa zúčastnilo
10 prítomných poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.

Zapísala: Elena Borsíková

I.

Overovateľ: MUDr. Eva Konvitová

II.

Overovateľ: Ján Zubček

Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

Zápisnica
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 10. augusta 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka
Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
5. Ing. Ján Jamriška
6. Ondrej Majtáň
7. Dušan Malko
8. Ing. Igor Miert
9. Ján Zubček
Ospravedlnení:

MUDr. Eva Konvitová
Ján Očka

Ďalej boli prítomní:

25 zástupcov KST Sučany
MUDr. Jafara Tavakolian
MUDr. Omid Solimani
Ing. Ján Jursa

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že prítomných je 9 poslancov OZ a zasadnutie je
teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. Dušana Malku
2. Ing. Jána Jamrišku

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ing. Mgr. Janku Bednárikovú
2. Ing. Evu Bencovú
4. Ing. Igora Mierta
Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predaj areálu Plutvy
3. Petícia občanov žiadajúcich odpredaj pozemku pre KST Sučany
4. Pridelenie bytov Tehelná 5, 7, 9, 11
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

HK Božena Balková predložila písomnú informáciu o hospodárení
RZ Plutvy s. r. o. k 31. 7. 2006 – tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 2.

Úvodom prednosta OcÚ informoval, že spoločnosť Yacht Travel, s.
r. o. Žilina odstúpila 10. 7. t. r. od kúpy a spoločnosť Timber
Product s. r. o. Žilina nepredložila doposiaľ záväzné stanovisko
peňažného ústavu na poskytnutie úveru. Uviedol, že v m. r. sme
ponúkali Plutvu na predaj cez realitnú kanceláriu a v t. r. bolo
množstvo bezúspešných jednaní so záujemcami o prenájom alebo
kúpu. Do rekonštrukcie Plutvy obec investovala 13,5 mil. Sk a jej
technický stav je zatiaľ dobrý. O kúpu areálu teraz majú záujem
záujemcovia z Iránu a predbežne ponúkajú sumu 10 mil. Sk.
Rokovania OZ sa zúčastňujú záujemci o kúpu a ich zástupca Ing.
Ján Jursa, na začiatok podrobne zhodnotil terajší technický stav
Plutvy a poznatky ktoré o nej získali. Okrem areálu Plutvy za ktorý
ponúkajú 10 mil. Sk majú zámer odkúpiť aj priľahlé parkovisko (je
vo vlastníctve elektrární) a pozemok na ktorom je postavená
turistická základňa.
Starosta obce požiadal poslancov o názor a pripomienky
k predloženému návrhu:
- Ing. J. Bohušová tlmočila stanovisko komisie výstavby ÚP a ŽP,
ktorá doporučuje zatiaľ jednať len o predaji areálu Plutvy a nie
za ponúkanú cenu 10 mil. Sk, ale minimálne za 16 mil. Sk.
Nedoporučujú, aby sa predal pozemok na ktorom je turistická
základňa, lebo majú vedomosť, že na tom mieste bol urobený
vrt a je tam prameň teplej vody, čo môže byť v budúcnosti
využité. Funkčnosť terajšieho OZ je 3,5 mesiaca, preto by

o predaji už nemali rozhodovať. Doporučujú ponechať KST na
tomto pozemku.
- Poslanci Dušan Malko, Ondrej Majtáň a Ján Zubček sa
stotožňujú s návrhom Ing. J. Bohušovej.
- Podľa Ing. E. Bencovovej ponúkaná cena je veľmi nízka,
nesúhlasí s ňou a verí, že môže dôjsť k vzájomnej dohode medzi
záujemcom o kúpu, obcou a KST s cieľom zachovať objekty
turistickej základne.
- Ing. Peter Belica je tiež toho názoru, aby o predaji rozhodlo
budúce obecné zastupiteľstvo.
- Starosta obce navrhol, aby sa predaj uskutočnil za cenu
znaleckého posudku a bez pozemkov ktoré užíva KST.
Hlasovania za tento návrh sa zúčastnili 9 prítomní poslanci
a jednomyseľne s ním súhlasili.
Do diskusie sa prihlásil predseda KST Jozef Langa. Poďakoval
vedeniu obce za bezplatný prenájom užívaných pozemkov a tlmočil
stanovisko organizácie, že sú ochotní z prenajatého pozemku
odstúpiť cca o 400 m2. Od obce očakávajú pomoc a naďalej majú
požiadavku na odkúpenie parcely.
Starosta obce na to odpovedal, že k vzájomnej dohode môže dôjsť
len treba hľadať kompromis - s čím všetci poslanci súhlasia.
Požiadal MUDr. Jafara Tavakoliana o informáciu o ich
podnikateľskom zámere, tento tým poveril Ing. Jána Jursu.
Ing. Ján Jursa dáva absolutórium o MUDr. Jafarovi Tavakolianovi.
Označil ho za seriózneho a solventného podnikateľa, ktorý by bol
pre obec prínosom. Vzniesol novú cenovú ponuku na odkúpenie
Plutvy spolu /nehnuteľnosti a mobiliár/ 12,5 mil. Sk.
Ich
podnikateľským zámerom je vybudovať komplexné rekreačno
zábavné zariadenie so zachovaním významných budov a bazénu
olympijských rozmerov. Plánujú rozšíriť autoparking a preto
vstúpia do jednania s vodnou elektrárňou. V prednej časti areálu
mienia vybudovať nadštandartné ubytovanie pre ľudí ktorí sa
dlhodobo zdržujú v obci. V zadnej časti by zrekonštruovali
spoločenský objekt, na terase urobili nadstavbu, obnovili ihriská
a športoviská a zabezpečili celoročné využitie celého areálu.
Pravdepodobne tiež urobia prieskumný vrt na teplú vodu. Na

otázku starostu či akceptujú symbiózu s turistami – odpovedal, že
áno.
Vznikla ďalšia rozprava:
- podľa Ing. J. Bohušovej ceny pozemkov vzrástli, preto treba
urobiť nový odhad nehnuteľnosti,
- Ján Zubček potvrdil, že KST je ochotný sa dohodnúť so
záujemcami,
- Ing. Ján Jursa komentoval k vzneseným pripomienkam, že
činnosť Plutvy je už jeden rok prerušená a na jej oživenie je
potrebná veľká investícia. Treba urobiť priestor na revitalizáciu
a oživiť podnikateľský zámer. Kúpu by radi uskutočnili už
v mesiaci septembri a na začiatok ponúkajú 3 mil., zostatok
splatia do konca roka v splátkach.
- Ing. E. Bencová a O. Majtáň podporujú dohodu s KST.
- Poslanci sa dohodli na zložení komisie na predaj areálu Plutvy:
Ing. J. Bohušová, Ing. E. Bencová, Ing. P. Belica, J. Zubček,
Ing. Vl. Plžik, Ing. O. Blizniak a B. Balková
- Starosta ukončil rozpravu s prísľubom, že preverí či
v priestoroch Plutvy a KST bol urobený vrt a zvolá komisiu pre
predaj areálu, záujemcov o odkúpenie a zástupcov
KST
na jednanie o podrobnostiach a postupe predaja Plutvy s cieľom
zachovať objekty turistickej základne.
K bodu 4.

Prednosta OcÚ predložil návrh komisie na prideľovanie sociálnych
bytov:
- dva uvoľnené trojizbové byty na Ulici tehelnej schvaľuje
prideliť Ivanovi Majtáňovi /byt po Romanovi Bukovom/
a Adriane Tacelovej /byt po Anne Mäčkovej/,
- predĺženie nájmu trojizbových bytov na ďalšie 3 roky
u jednoizbových na jeden rok u stávajúcich nájomníkov, pričom
komisia doporučuje prideliť byty mimo poradia Milanovi
Ondrušovi, Emilovi Facunovi a Ivanovi Majtáňovi vzhľadom
k tomu, že uvedení zabezpečujú spoločenské a sociálne potreby
obce
Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci
a jednomyseľne s ním súhlasili.

K bodu 5.

- návrh 4. zmeny rozpočtu na rok 2006 tvorí prílohu zápisnice,
o schválenie požiadal prednosta OcÚ. Všetci
prítomní
poslanci s návrhom jednomyseľne súhlasili.
- Samaritán n. o. Martin žiada doplatiť príspevok obce vo

výške
5 600,- Sk za opatrovanie občianky Jolany Móricovej
pred
účinnosťou VZN o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách
za sociálne služby. Všetci prítomní poslanci
súhlasia s doplatením príspevku.
- Marta Ďubáková – nájomníčka nehnuteľnosti č. p. 300
využívanej
ako reštaurácia „Gól“ žiada o dočasné zníženie
nájmu. Poslanci sa dohodli na odpustení 1 mesačného nájmu ako
kompenzáciu za znížené tržby pri výstavbe kanalizácie. Poslanci
Ing. Mgr. J. Bednáriková, Ing. P. Belica, Ing. E. Bencová, Ing.
J. Jamriška, O. Majtáň, D. Malko, Ing. I. Miert a J. Zubček
s návrhom súhlasia, hlasovania sa zdržala Ing. J. Bohušová
- Občianka Želmíra Jankovičová ponúka na predaj dom číslo
súpisné 72 na Ulici 29. augusta za cenu 300 tis. Sk. Prednosta
nedoporučuje kúpu domu a všetci prítomní poslanci sa s ním
stotožňujú.
- M. Kurhajec žiada o pridelenie bytu na Ul. 29. augusta 101 –
starosta to nedoporučuje a všetci prítomní s ním súhlasia.
- Prednosta OcÚ informoval, že:
a/ výberovým konaním na miesto riaditeľky materskej školy sa
stala A. Krčulová, ktorá si zvolila
za zástupkyňu M.
Kapustovú,
b/ za účasti pracovníkov FSR Bratislava a Úradu
splnomocnenkyne Vlády SR pre rómske komunity výberovým
konaním za komunitného sociálneho pracovníka bol vybratý
Mgr. Viliam Frolo,
c/ obec získala darom od Ministerstva vnútra SR Tatru 815
CAS, na jej opravu je treba cca 150 tis. Sk, preto navrhuje aby
obec ju darovala Dobrovoľnému hasičskému zboru Sučany,
ktorý si získa sponzorské príspevky na jej opravu - všetci
poslanci s návrhom súhlasili.
- Na nasledujúce volebné obdobie starosta obce navrhuje
ponechať
jeden volebný obvod a 11 poslancov s čím všetci
prítomní
poslanci jednomyseľne súhlasia.
- Ďalej starosta obce požiadal kvôli priemyselnému parku
o schválenie na obstaranie doplnku č. 1 k Územnému plánu obce
Sučany, poslanci požiadavku jednomyseľne schválili.

- Kontrolórka
obce
informovala
o výsledku
previerky
hospodárenia FO, zistila že nie všetky platby boli zahrnuté v
účtovníctve a že majú dva samostatné účty. Pri kontrole použitia
prostriedkov neboli zistené nedostatky. Členovia výboru FO
prehlásili, že zistené nedostatky v budúcnosti sa už nebudú
opakovať.
Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracovala členka návrhovej komisie – Ing. Mgr. Janka Bednáriková.
Hlasovania sa zúčastnilo 9 prítomných poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.

Zapísala: Elena Borsíková

I.

Overovateľ: Dušan Malko

II.

Overovateľ: Ing. Ján Jamriška

Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

Zápisnica
z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 20. novembra 2006

Prítomní:
1. Ing. Milan Rybár – starosta obce
2. Ing. Vladimír Plžik – prednosta OcÚ
3. Božena Balková – kontrolórka obce
4. Elena Borsíková – zapisovateľka
Poslanci:
1. Ing. Mgr. Janka Bednáriková
2. Ing. Peter Belica
3. Ing. Eva Bencová
4. Ing. Jarmila Bohušová
5. Ing. Ján Jamriška
6. MUDr. Eva Konvitová
7. Ondrej Majtáň
8. Dušan Malko
9. Ing. Igor Miert
10. Ján Očka
11. Ján Zubček

Ďalej boli prítomní:

Mgr. Marta Lamošová
Ivan Borič
Magdaléna Hvizdáková

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Rybár. Uviedol,
že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že poslanci OZ boli
včas pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní všetci 11 poslanci OZ a zasadnutie
je teda v zmysle § 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
1. Ing. Jarmilu Bohušovú

2. Ing. Mgr. Janku Bednárikovú
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a OZ ich jednomyseľne
schválilo:
1. Ing. Petra Belicu
2. Ing. Jána Jamrišku
7. Jána Zubčeka
Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. VZN – dodatok k územnému plánu obce – Priemysel
3. VZN – dodatok k VZN obce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
4. VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
5. Návrh na doplnenie štatútu a organizačného poriadku ZŠ SNP
v Sučanoch
6. Zmena rozpočtu na rok 2006
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2007, 2008 a 2009
8. Informácia o činnosti komisií
9. Informácia o hospodárení RZ Plutva s. r. o.
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie

K bodu 1.

Prednosta OcÚ Ing. Vladimír Plžik informoval, že sme zabezpečili
vypracovanie
znaleckého posudku na areál Plutvy vrátane
pozemku prenajatého KST podľa ktorého cena celej nehnuteľnosti
je 16,5 mil. Sk. V jednaní s MUDr. Jafarom Tavakolianom sa
naďalej pokračuje. Záujem obce je predať areál čo najvýhodnejšie.
MUDr. Jafar Tavakolian chce od KST odkúpiť aj chatky za 750 tis.
Sk, dohodu zatiaľ neuzatvorili.

K bodu 2.

V roku 2006 došlo k prehodnoteniu Územného plánu obce
z dôvodu realizácie nového výrobného podniku, preto bolo potrebné
obstarať jeho doplnok v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Poslanci konštatovali, že doplnok č. 1 je po obsahovej stránke
v súlade s § 11 stavebného zákona a že s § 25 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku bol kladne posúdený Krajským stavebným
úradom, Odborom územného plánovania v Žiline, listom č.
2006/01048/KRJ zo dňa 06. 11. 2006, v ktorom KSÚ – OÚP
v Žiline súhlasí s predloženým návrhom ÚPN-O Sučany. Za jeho
schválenie hlasovali Ing. Mgr. Janka Bednáriková, Ing. Peter

Belica, Ing. Eva Bencová, Ing. Ján Jamriška, Ondrej Majtáň, Dušan
Malko, Ing. Igor Miert a Ján Očka. Hlasovania sa zdržali Ing.
Jamila Bohušová, MUDr. Eva Konvitová a Ján Zubček. Územný
plán obce Sučany doplnok č. 1 Priemysel – tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov sa predkladá OZ na schválenie dodatok č. 1 VZN č.
5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Uvedený návrh pripomienkovala Ing. Jarmila Bohušová aby, vo
VZN bola vynechaná prevádzková doba, aby sa zberný dvor
prevádzkoval napr. 2 x v týždni v popoludňajších hodinách a hlavne
v sobotu dopoludnia. Odpovedal jej prednosta OcÚ, že doposiaľ
v zbernom dvore preberá odpad pracovník z aktivačnej činnosti 10
hod. týždenne
a v dohľadnej dobe tu bude namontovaný
výkonnejší kamerový systém. S predloženým návrhom dodatku č. 1
VZN č. 5/2005 všetci poslanci jednomyseľne súhlasili.
K bodu 4.

Návrh VZN Sučany o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005
Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších prepisov
a zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
v platnom znení a s ním súvisiacimi predpismi priblížila poslancom
pracovníčka OcÚ Magdaléna Hvizdáková. Tento návrh je priložení
v prílohe.
V rozprave Ing. J. Bohušová navrhuje doplnky, aby urnové
schránky sa ukladali do zeme a na urnové miesta. Tieto by mali byť
rozmiestnené v rozpätí 1x1 m. Ing. E. Bencová pripomienkovala, že
medzi hrobmi sú úzke a nepravidelné chodníčky a nie sú
dodržiavané rovné rady hrobových miest. Doporučila, aby sme
navrhli pozostalým bývajúcim mimo obce za úplatu starať sa o ich
nájomné hroby.
Za predložený návrh VZN a vznesené pripomienky hlasovali
poslanci Ing. Mgr. Janka Bednáriková, Ing. Peter Belica, Ing.
Jarmila Bohušová, Ing. Ján Jamriška, MUDr. Eva Konvitová,
Ondrej Majtáň, Dušan Malko, Ing. Igor Miert, Ján Očka a Ján
Zubček. Hlasovania sa zdržala Ing. Eva Bencová.

K bodu 5.

Riaditeľka ZŠ SNP predložila návrh na doplnenie štatútu ZŠ SNP
a návrh na doplnenie organizačného poriadku školy z dôvodu
vytvorenia miesta školského špeciálneho pedagóga, ktorý by mal

poskytovať špeciálno-pedagogické poradenstvo pedagogickým
pracovníkom školy a rodičom detí so špeciálnymi potrebami.
Za predložený návrh jednomyseľne hlasovali všetci poslanci.
Riaditeľka ZŠ SNP Mgr. Marta Lamošová poďakovala poslancom
a osobitne starostovi obce Ing. Milanovi Rybárovi lebo jeho
zásluhou bola opravená strecha školy, sanitárne zariadenia a iné.
K bodu 6.

Schválenie návrhu 5. zmeny rozpočtu obce na rok 2006 a zmeny
rozpočtu ZŠ SNP doporučila komisia správy majetku a finančno
ekonomická. Ing. J. Bohušová žiadala vysvetlenie prečo nebol
vybudovaný chodník na Ul. mierovej. Odpovedal jej starosta, že
plánovaných 200 tis. Sk je veľmi málo na začatie výstavby tohto
chodníka.
Za predložené návrhy hlasovali Ing. Mgr. Janka Bednáriková, Ing.
Peter Belica, Ing. Eva Bencová, Ing. Jarmila Bohušová, Ing. Ján
Jamriška, MUDr. Eva Konvitová, Dušan Malko, Ing. Igor Miert,
Ján Očka a Ján Zubček. Hlasovania sa zdržal Ondrej Majtáň.

K bodu 7.

Prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Plžik uviedol, že návrh
rozpočtu obce na roky 2007, 2008, 2009 bol vypracovaný v súlade
s platnou rozpočtovou klasifikáciou MF SR § 3, ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách. Prerokovala ho komisia správy majetku
a finančno ekonomická, ktorá ho považuje za rámcový s možnosťou
úpravy po schválení štátneho rozpočtu a doporučuje jeho prijatie.
Za predložený návrh hlasovali poslanci Ing. Mgr. Janka
Bednáriková, Ing. Peter Belica, Ing. Eva Bencová, Ing. Jarmila
Bohušová, Ing. Ján Jamriška, MUDr. Eva Konvitová, Ondrej
Majtáň, Dušan Malko, Ján Očka a Ján Zubček. Hlasovania sa zdržal
Ing. Igor Miert.
K predloženému návrhu rozpočtu vypracovala hlavná kontrolórka
obce svoje stanovisko a doporučila návrh na roky 2007 – 2009
schváliť. Jej stanovisko je súčasťou zápisnice.
Starosta obce Ing. Milan Rybár informoval, že z FNM
z energetických zariadení nám prinavrátia 60 275,- Sk a navrhuje,
za ne zakúpiť autobusové zastávky. S uvedeným použitím
finančných prostriedkov jednomyseľne súhlasili všetci poslanci.

K bodu 8.

Správy o činnosti komisií od posledného zasadnutia OZ podali ich
predsedovia:
- komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu nezasadala –
informoval Ing. Ján Jamriška,

- komisia verejného poriadku nezasadala – informoval jej
predseda Ján Očka,
- komisia sociálno zdravotná, školstva a mládeže zasadala 2 krát,
pracovala štandartným spôsobom – navrhovala dávky sociálnej
pomoci občanom v hmotnej núdzi na základe ich žiadostí a na
základe vyhľadávacej činnosti
- komisia výstavby, ÚP a ŽP prerokovávala ponuku na predaj a
žiadosti
o odkúpenie nehnuteľností ku ktorým zaujala
nasledovné stanovisko:
a/ E. Mikulová a Ing. N. Paulíniová ponúkajú obci na predaj
parcelu KN 2100/31 – verejnú komunikáciu IBV Hrabiny so
zabudovanými inž. sieťami o výmere 215 m2. Komisia
doporučuje odkúpenie v cenovej relácii 70,- Sk/m2 . Poslanci
s návrhom komisie jednomyseľne súhlasia.
b/ Róbert Kováč žiada o odkúpenie časti pozemku KN 674 –
záhrada za domom Ď. Langsfelda pre účel stavby rodinného
domu – komisia s jeho zámerom nesúhlasí. So stanoviskom
komisie sa stotožňujú poslanci Ing. Mgr. Janka Bednáriková,
Ing. Peter Belica, Ing. Eva Bencová, Ing. Jarmila Bohušová, Ing.
Ján Jamriška, Ondrej Majtáň, Dušan Malko, Ing. Igor Miert, Ján
Očka a Ján Zubček. Hlasovania sa zdržala MUDr. Eva
Konvitová.
c/ Ján Aust žiada o zníženie ceny pozemku KN 2930/11
o výmere 311 m2. Komisia nedoporučuje zníženie už schválenej
ceny z 13. 5. 2004. S jej stanoviskom sa stotožňujú
jednomyseľne všetci poslanci.
d/ Komisia žiada doriešiť problémy so spustenou kanalizáciou
a na najbližšie zasadnutie OZ prizvať zodpovedné osoby zo
strany investora a dodávateľa stavby na doriešenie týchto
problémov.
e/ Komisia doporučuje pre budúce volebné obdobie rozčlenenie
terajšej komisie na časť stavebnú a na časť starostlivosť o zeleň
a život. Poslanci s tým jednomyseľne súhlasia.
- Ing. Igor Miert informoval, že komisia kultúry a športu na
svojich dvoch zasadnutiach: prehodnotila kroniku obce za rok
2005, navrhla príspevky pre športovú činnosť, doporučila
oceniť Ivana Čecha za úspešné vystúpenie na majstrovstvách
sveta v kolkoch a za získanie titulu majstra sveta a odporúča
zachovanie tradície Hodžových dní.

- Ing. Peter Belica informoval, že komisia správy majetku
a finančno ekonomická na svojich zasadnutiach prehodnocovala:
a/ čerpanie rozpočtu za obdobie 1.- 9. 2006 a konštatovala, že vo
výdavkovej a príjmovej časti je v súlade so schváleným
rozpočtom a úpravy rozpočtu boli so súhlasom OZ
b/ navrhujú vyradenie 6 kusov autobusových zastávok /OZ
jednomyseľne súhlasí/
c/ predaj betónovej garáže p. Marte Červeňovej /pri hlasovaní
boli všetci 11 poslanci proti odpredaju garáže, pretože podľa P.
Slobodníka je nám táto potrebná/
d/ pre skialpinistický klub na „Memoriál Jána Doboša“ navrhujú
dotáciu 15 tis. Sk v roku 2007 /poslanci s návrhom
jednomyseľne súhlasia/
e/ kontrolórka obce ich informovala o priaznivom hospodárení
RZ Plutva s. r. o. Sučany, doporučila aby už poskytnutá pôžička
vo výške 510 tis. Sk bola schválená OZ na obdobie od 1.7.2006
do 31.12. 2007 /poslanci jednomyseľne s doporučením súhlasia/
f/ pre kontrolórku obce navrhujú mesačnú odmenu vo výške
30% za obdobie január až november 2006 /hlasovania sa zdržal
Dušan Malko a MUDr. Eva Konvitová – ostatní poslanci
s návrhom súhlasili/
g/ starostovi obce navrhujú mesačnú odmenu vo výške 50 % za
obdobie január až november 2006 /hlasovania sa zdržala Ing.
Jarmila Bohušová a MUDr. Eva Konvitová – ostatní poslanci
s návrhom súhlasili/.
K bodu 9.

Informáciu o hospodárení RZ Plutva podala hlavná kontrolórka
obce B. Balková. Skonštatovala, že strata sa zreteľne znížila a k 30.
9. 2006 je 226 tis. Sk, čo je dobrý výsledok hospodárenia pretože k
31. 3. 2006 bola strata ešte 375 tis. Sk - úsporné opatrenia priniesli
zlepšenie situácie v tejto s. r. o. Písomný materiál je priložený.

K bodu 10. a/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Martin žiada o odpredaj
parcely KN-C 1739/32 – ostatná plocha o výmere 43 m2 a parcely
KN-C 1739/33 – ostatná plocha o výmere 6 m2 /starosta obce
navrhuje za cenu 150,- Sk/m2/, a ďalej žiadajú zriadenie vecného
bremena na parcelu KN-C 1739/4, druh pozemku – ostatná plocha
vo výmere 7669 m2 ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku
strpieť splaškovú kanalizáciu a podzemnú elektrickú prípojku
v pásmom ochrany vybudovanú v rámci stavby „Kanalizácia
a čistenie odpadových vôd v meste Martin a v regióne Dolný Turiec
– kanalizácia Sučany“ pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a. s.
Martin v celkovej dĺžke 201,1 m s pásmom ochrany v šírke 1,5 m

od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí resp. kábla
na obidve strany, čo predstavuje výmeru 673,685 m2 v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. 67/2006, ktorý vyhotovila f.
LINDNER-GEOING, geodetické práce, Dolný Kubín dňa 28. 9.
2006 – starosta navrhuje v čiastke 70,- Sk/m2 – poslanci
s uvedeným jednomyseľne súhlasia
b/ prednosta OcÚ predložil návrh na predĺženie nájmu pridelených
bytov Igorovi Lacikovi a Viliamovi Kľučkovi do konca roku 2007
– poslanci s tým jednomyseľne súhlasia
c/ Ivana Segeč žiada o predĺženie nájmu časti parcely KN 1968/2
o celkovej výmere 5 m2 na dobu neurčitú – OZ s tým súhlasí
d/ starosta obce informoval, že doposiaľ máme v majetku obce STL
rozvod plynu na Ulici hlavnej v zostatkovej hodnote 349 682,- Sk
a chce ho ponúknuť SPP na odkúpenie k čomu potrebuje súhlas
OZ- a to jednomyseľne súhlasí s predajom.
e/ prednosta OcÚ predložil návrh na vyradenie z majetku obce
špeciálne cisternové auto IFA W 50 LA/F a jeho následný predaj
pretože je pokazené a oprava by bola nákladná. Väčšina poslancov
s predajom súhlasí a to za min cenu 50 tis. Sk. Hlasovania sa zdržal
Dušan Malko a Ondrej Majtáň
f/ prednosta predložil žiadosť Evanjelického cirkevného zboru
Sučany o finančný príspevok na opravu vežových hodín ktoré sú vo
vlastníctve obce, po následnej rozprave sa poslanci dohodli že
príspevok bude poskytnutý po obdržaní nových ponúk na ich
opravu
g/ hlavná kontrolórka obce navrhla všetkým poslancom odmenu za
uplynulé volebné obdobie po 4 000,- Sk, za návrh hlasovali Ing.
Mgr. Janka Bednáriková, Ing. Peter Belica, Ing. Eva Bencová, Ing.
Jarmila Bohušová, Ing. Ján Jamriška, Ondrej Majtáň, Dušan
Malko, Ing. Igor Miert a Ján Očka. Hlasovania sa zdržala MUDr.
Eva Konvitová a Ján Zubček
h/ starosta obce informoval o čerpaní finančných prostriedkov vo
výške 36,5 mil. Sk zo štátneho rozpočtu určených na výkup
pozemkov, financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry
súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2006 v priemyselnej zóne

ch/ prednosta OcÚ informoval že sa zúčastnil na otvorení pamätnej
izby nášmu rodákovi Ďurkovi Langsfeldovi v Žabokrekoch.

Celá rozhodujúca problematika z dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola zahrnutá do návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie
vypracoval člen návrhovej komisie – Ing. Peter Belica. Hlasovania za prijatie
uznesenia sa zúčastnilo 11 poslancov a všetci boli za jeho prijatie.

Rokovanie ukončil starosta obce Ing. Milan Rybár a prítomným
poďakoval za účasť.
Zapísala: Elena Borsíková
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Ing. Vladimír Plžik
prednosta OcÚ

Ing. Milan Rybár
starosta obce

