Zápisnica č. 3/2019
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.04.2019
o 17.00 hod. v budove Komunitného centra Bziny

Program rokovania:
1. Otvorenie-privítanie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania obecnej rady-informácia
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva-informácia
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7. Návrh záverečného účtu obce Bziny za rok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
9. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
10. Správa z inventarizácie
11. Informácia o podaných projektoch
12. Informácia o JPÚ
13. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
14. Informácie starostky obce
15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Dotazy a dopyty občanov
18. Záver
K jednotlivým bodom programu:
Bod č.1. Otvorenie
Tretie zastupiteľstvo v roku 2019 otvorila pani starostka, ktorá privítala všetkých
zúčastnených poslancov, aj prítomných hostí.
Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých 7 poslancov a tak zasadnutie bolo uznášania schopné.
a) Starostka obce predložila na schválenie program rokovania - program bol schválený
Hlasovanie: 7 poslancov – za
b) Za predkladateľa uznesenia bol na navrhnutý Ing. Marek Jakubjak . Hlasovanie : za 7
poslancov
c) Za zapisovateľku zápisnice bola určená Miroslava Hunčagová, za overovateľov boli
určení Mgr. Juraj Záhora a s. Petra Fejová . Hlasovanie: za 7 poslancov.
Bod č.2 Kontrola plnenia uznesenia
V uznesení č.2/2019 bolo uložené:
-

spísať kompletný majetok obce do najbližšieho zastupiteľstva všetkým členom
zastupiteľstva – úloha splnená

- starostke obce bolo uložené zadať vypracovať znalecký posudok na pozemky na
Horevodí – úloha splnená , cena bol stanovená na 23 – 28 eur/ m2 , skontrolované boli aj
reštitučné nároky
- p. Záhora mal za úlohu doplniť člena priestupkovej komisie / navrhol p. Danielu
Záhorovú bude predmetom rokovania/ – úloha splnená
- p .Záhora mal vypracovať vyjadrenie na list p.Bedleka – úloha splnená
Bod č.3. Rokovanie obecnej rady - informácia
Pani starostka informovala prítomných, že obecná rada zasadala v tomto roku tri krát a vždy
sa riešili aktuálne problémy obce, ktoré sú predkladané aj na jednotlivých zastupiteľstvách
obce.
Bod č.4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
Pán J. Brtoš predniesol správu zo zasadnutia komisie pre územné plánovanie, výstavbu
a životné prostredie, ktorá sa zaoberala realizáciou stavebných úprav hasičskej zbrojnice,
zámerom p. Adamca, zmenami a doplnkami Územného plánu obce. Stavebná komisia
doporučuje zrušiť v návrhu priemyselnú zónu, navrhuje prístupovú cestu s napojením Pod
skalkou a zónu ZV1 na poľnohospodársku výrobu. Pre realizáciu cestu bude do budúcna
potrebné vysporiadať pozemky.
Pani starostka sa zaujímala, koľkých vlastníkov sa to týka, pán Brtoš uviedol, že by šlo cca
o 50 vlastníkov.
Pán Brtoš informoval, že je potrebné stretnutie s primátorom Dolného Kubína ohľadom lavice
cez rieku Orava.
Pani starostka dodala, že stretnutie ohľadom Územného plánu obce má dohodnuté na
15.04.2019, nakoľko pani architektka bola pracovne zaneprázdnená, no na základe telefonátu
obec má voči pani architektke dlh, nakoľko obec s ňou uzavrela v minulom roku zmluvu
o dielo. Faktúru architektka ešte nevystavila.
Pán Duraj, predseda Komisie finančnej a kontrolnej informoval, že podľa zákona NR SR
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. je starostka obce povinná do 31.03.2019 podať
majetkové priznanie. Konštatoval, že bolo podané 29.03.2019 teda v zákonom stanovenom
termíne, čím si starostka splnila zákonom stanovenú povinnosť.
Bod č.5.Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Starostka obce sa vyjadrila k rozpočtovému opatreniu č.1/2019. Rozpočtové opatrenie bolo
poslancom doručené k preštudovaniu spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Starostka
obce informovala prítomných o nepredvídaných výdavkoch – porucha kanalizácie, oprava
pece v Komunitnom centre, dodávka kníh, ktorú objednalo predošlé vedenie obce, porucha na
záložnom zdroji, porucha kamerového systému – bolo treba vymeniť pokazenú kameru. Nové
výdavky - právne služby a nákup odbornej literatúry.
Kontrolór obce skonštatoval, že obec potrebuje právne služby.
Rozpočtové opatrenie č.1/2019 bolo schválené. Hlasovanie : za 7 poslancov

Bod č. 6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce pán Ing. Málik informoval prítomných, že kontroly prebiehajú
výsledky kontrol budú predložené na najbližšom zastupiteľstve.

Bod č.7. Návrh záverečného účtu obce Bziny za rok 2018
Návrh záverečného účtu bol zverejnený podľa platnej legislatívy, poslanci si ho mali možnosť
preštudovať. Pán Stanislav Málik požiadal vysvetliť položku č. 630 konkrétnejšie, čo sa týka
cestovných nákladov a tiež položku spotreba materiálu . Pani starostka predložila rozpis
čerpania cestovných nákladov, ktoré boli čerpané na služobné cesty. Upozornila, že
kontrolou bolo zistené, že si cestovné príkazy podpisoval sám starosta – cestovné príkazy mal
podpisovať jeho zástupca, zastupiteľstvo malo odsúhlasiť používanie súkromného
motorového vozidla na tento účel. Taktiež predložila podrobné čerpanie v položke spotrebný
materiál. Upozornila na čerpanie na nákup kvetov, čistiacich prostriedkov, pracovných
odevov. Na pracovné odevy nie sú zavedené inventárne karty. V bežných výdavkoch bola
zahrnutá aj vlajka pre DHZ vo výške cca 4000 eur.
Pán Stanislav Málik navrhol , aby sa vyzval bývalý starosta, aby za služobné cesty peniaze
vrátil. Reagoval hlavný kontrolór obce p. Miroslav Málik, ktorý uviedol , že finančné
prostriedky boli použité na služobné cesty.
Záverečný účet bol schválený. Hlasovanie: za 7 poslancov / poslanci hlasovali po vypočutí
stanoviska hlavného kontrolóra obce/
Bod č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Pán Ing. Málik predložil každému poslancovi písomné Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečnému účtu obce Bziny za rok 2018, v ktorom konštatoval že výsledkom
hospodárenia v roku 2018 je prebytok vo výške 27 259,96 eura. Odporučil predložený
Záverečný účet obce Bziny za rok 2018 schváliť a uzavrieť jeho prerokovanie výrokom ,,
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad „ .
Bod č.9 Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
-

p. Laurinčík informoval osobne o žiadosti , ktorú podal dňa 9.4.2019 spoločne za
rodiny Mištúrikovú, Butvinovú, Laurinčíkovú, Jendrišekovú, Jurigovú na obecný úrad
Žiadajú: osvetlenie panelovej cesty, preverenie stavu projektovej dokumentácie pre
územné plánovanie a stavebné konanie na realizáciu cesty a kanalizácie v časti Dielce
a Dielnice, vyčlenenie prípadných voľných finančných prostriedkov vo výške cca
6000 eur na nevyhnutnú úpravu cesty po existujúce domy, vysporiadať pozemky
súkromných vlastníkov pre rozšírenie budúcej cesty IBV Dielce, schváliť darovaciu
zmluvu na prevod pozemkov pod cestu a zároveň o náhradu nevyhnutných finančných
prostriedkov na odblokovanie záložného práva na týchto pozemkoch.
Starostka obce informovala, že sa plánuje rozšírenie osvetlenia obci a myslí sa aj na
lokalitu o ktorú spomína pán Laurinčík vo svojej žiadosti. Čo sa týka cesty, obec nemá
pre tento rok na tento účel vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Ostatnými bodmi sa
bude priebežne zaoberať.

-

žiadosť z 22.03.2019 p. Adamec, p.Duraj, p.Šaligová - zahrnúť parcely v lokalite
Dielce do územného plánu obce Bziny ako stavebné parcely. Jedná sa o parcely:
č.477, 448, 450, 449, 338/3, 338/2. V žiadosti uvádzajú, že inžinierske siete, ako vodu
elektrinu a kanalizáciu si vybudujú na vlastné náklady a zaväzujú sa zaplatiť obci
primeranú čiastku ceny za ich parcely za zmeny v územnom pláne.
Hlasovanie: za 6 poslancov, zdržal sa 1 poslanec p. Duraj

-

žiadosť p. Marettu – pán Maretta už 06.09.2017 žiadal o zaradenie parciel č. 343/8,
344/5, 344/6, 355/5 do územného plánu ako stavebný pozemok. Po rozhovore so
starostkou súhlasí uvedené lokalite zaradiť ako poľnohospodársku výrobu je ochotný
prispieť primeranou čiastkou na zmenu v územnom pláne.

-

žiadosť o poskytnutie príspevku - starostka obce informoval, že dňa 12.03.2019
požiadal Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie o poskytnutie peňažného
príspevku. V žiadosti sa uvádza, že inštitút navštevujú maloleté deti zo Bzín, no nie je
uvedený počet detí. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že žiadosť nie je úplná /
chýbajú náležitosti podľa platného VZN č.10/2017/

Bod č.10 Správa z inventarizácie
Fyzická inventarizácia majetku prebehla na základe poverenia starostky, ktorý bol vydaný dňa
15.2.2019. Termín na vykonania inventúr, spracovania inventúrnych súpisov
a inventarizačného zápisu je do 30.4.2019. Problém je, že v programe majetok sú vymazané
všetky inventárne karty, preto je to veľmi náročné, potrebné je nahrať všetok majetok. Je
potrebné stanoviť cenu pozemkov, nakoľko sú podhodnotené, na čo upozornil aj auditor.
Správa bude podaná na najbližšom zastupiteľstve.

Bod č. 11 Informácia o podaných projektoch
Pani starostka informovala o podaných projektoch od posledného zastupiteľstva. Boli podané
nasledovné projekty a žiadosti o dotácie: Multifunkčné ihrisko, Vybavenie futbalového
klubu, Riešenie havarijného stavu lavice, I. ročník - Miništrantský beh do schodov, Tvoríme
a zabávame sa počas letných prázdnin, Revitalizácia verejného priestoru pred obecným
úradom, Wifi 4EU.
Pani starostka predstavila ponuku na nové osvetlenie v obci. Návrh počíta s celonočným
svietením –bez zhasínania. Spoluúčasť obce na investičných nákladoch spojených je nulová.
Zabezpečia údržbu celej sústavy VO po dobu 15 rokov, záruka na svietidlá je 15 rokov.
Poslanci odsúhlasili, aby pani starostka ďalej rokovala o možnostiach nového osvetlenia
v obci. Hlasovanie : za 7 poslancov
Bod č. 12 Informácie JPÚ
Pani starostka na úvod zhrnula priebeh JPÚ a prezentovala závery zo stretnutia, ktoré sa
uskutočnilo 25.3.2019, potom sa k JPÚ vyjadril pán Bedlek . Pán Bedlek informoval
prítomných ako prebiehali doteraz JPÚ.

Pani starostka informovala, že po dohode s pánom Molnárom- geodetom, obec odstupuje od
zmluvy o dielo č.1/2018, nakoľko zhotoviteľ do dnešného dňa nevykonal žiadnu z prác podľa
harmonogramu, zhotoviteľ si je vedomý porušenia zmluvných povinností, bol oboznámený
starostkou obce.
Pani starostka upozornila, že združenie nemá platné stanovy a ani pridelené IČO.
Pán Banďoš dodal, že pozemkové úpravy začali v januári 2008, cena bola vždy menená pri
každom sedení. Zápisnice o tom písal vždy bývalý pán starosta, navrhol zvolať valné
zhromaždenie.
Pán Ing. Miroslav Málik reagoval, že združenie si má založiť účet, ktorý nevedie obce, obec
môže byť nápomocná.
Starostka obce skonštatovala , že pozemkové úpravy sú potrebné, navrhla preto prebiehajúce
konanie zastaviť a pozemkové úpravy začať od začiatku, je potrebné zvolať valné
zhromaždenie, prijať stanovy, požiadať o pridelenie IČO a vytvoriť bankový účet to je
v kompetencii vlastníkov, obec môže byť nápomocná.
Poslanci hlasovali za prerušenie prebiehajúcich pozemkových úprav. Hlasovanie: za 7
poslancov

Bod č.13 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Starostka obce navrhla, aby obec prešla pod Spoločný obecný úrad. Zastrešujú okrem
stavebných vecí aj výruby stromov. Na činnosť Spoločného obecného úradu platia členské
obce preddavky na rok 2019 vo výške 9 eur na obyvateľa podľa stavu k 31.12.2017, pri
vyúčtovaní sa berú do úvahy počty podaní za sledované obdobie.
Pripomienky padli zo strany p. Brtoša , upozornil , že má skúsenosť, že dlho trvá, kým niečo
vybavia.
Starostka obce dala hlasovať : Obecné zastupiteľstvo obce Bziny pristupuje k Zmluve
o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.12.2002 vrátane všetkých dodatkov od
01.05.2019
Hlasovanie : za 5 poslancov – p.Jakubjak, p. Fejová., p. Dančo, p. Záhora, p.Málik. Zdržali sa
2 – p. Brtoš a p. Duraj.

Bod č. 14 Informácie starostky obce
Starostka obce informovala:
-

o prebiehajúcom audite. Predpoklad ukončenia a dodania správy je na konci mája,
správa bude predložená na júnovom zastupiteľstve.
o zaregistrovaní ŠK
žiadosť futbalistov – starých pánov na prenájom ihriska navrhujú cca 100 - 120 eur na
mesiac

-

poďakovala poslancom za pomoc pri organizovaní akcií, ktoré sa v obci uskutočnili
pripravované akcie : Stavanie mája, Deň matiek, Bzinský pedál, Deň detí
termín Obecného zastupiteľstva 14.06.2019
Privítanie detí do života – starostka obce navrhla dať rodičom detí, ktoré sa narodili
v roku 2018 príspevok pri uvítaní detí do života vo výške 100 eur.

Poslanci výšku príspevku odsúhlasili. Hlasovanie: za 7 poslancov

Bod č. 15 Interpelácie poslancov
p.Ing.Jakubjak – je potrebné opraviť ozvučenie v obci, odstrániť nefunkčné amplióny. Pani
starostka prisľúbila, že problém bude v najbližšej dobe vyriešený.
p. Dančo – ako je to s kosačkou. Odpovedal pán Ing.Málik – zaradená do inventáru obce
p.Mgr.Záhora – predložil návrh na detské ihrisko – prerobenie a rozšírenie asfaltového
ihriska.
p.S.Málik informoval o návrhu na nájom tribúny. Návrh zo zasadnutia športovej komisie bol:
starí páni - 40 eur/ jeden tréning
firmy guláš – 50 – 80 eur
prenájom tréning – 70 eur/ hodina
Poslanci sa k návrhu vyslovili nasledovne: st.páni 1. Tréning – p. Jakubjak 50 eur, s. Fejová
50, p. Dančo – 50 eur, p. Záhora - 50 eur, p. Brtoš – 45 eur , p.Málik – 45 eur, p. Duraj – 40
eur
Keby šlo o dlhodobý prenájom poslanci navrhli poplatok za mesiac / 4 tréningy/ 150 Eur
Poslanci navrhli prenájom pre firmy na guláš 50 eur.
Jednorazový tréning 80 eur
Poslanci odsúhlasili uvedené poplatky. Hlasovanie: za 6 poslancov, proti 1/p. Ing.Jakubjak/
p.Duraj - kedy je plánovaná rekonštrukcia lavice- starostka podá bližšie informácie na
zastupiteľstve 14.06.2019, nakoľko je plánované stretnutie s primátorom mesta a čaká sa na
odpoveď z ministerstva financií, nakoľko sme žiadali dotáciu na riešenie havarijného stavu
lavice.
- zamestnanosť na úrade – pani starostka informovala, že od 01.04.2019 sa počet
zamestnancov na obecnom úrade zvýšil o troch - p.Hunčagovú ,p. Mikulovú a p.Gábora.
p.Dančo – koľko nás stojí po zvýšení pán Koleják . Pani starostka odpovedala 125 eur/
mesačne
Bod č. 16 Rôzne
p. Záhora navrhol za členku komisie pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu,
prešetrenie a vybavenie sťažností Danielu Záhorovú.
Hlasovanie: za 7 poslancov
Bod č. 17 Dopyty a dotazy občanov
p.Banďoš – upozornil , že v územnom pláne obce chýba ihrisko pre deti

- navrhol skontrolovať rozmiestnenie rozhlasu
- upozornil , že v obci chyba hasičská skrinka
- navrhol riešiť s hasičmi opatrenia proti požiarom – vykášanie šašín
p.Leštinský – odporučil, aby územný plán bol prerokovaní so všetkými občanmi. Starostka
odpovedala, že bude jednou s tém verejného hovoru.
Bod č.18 – Záver
Pán Jakubjak predniesol uznesenia. Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.
V Bzinách, dňa 12.4.2019

_______________________
PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

Zapísala: Miroslava Hunčagová .........................................
Overovatelia: Mgr.Juraj Záhora .........................................
Petra Fejová .........................................

Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny
Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.04.2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovný program:
1. Otvorenie-privítanie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania obecnej rady-informácia
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva-informácia
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7. Návrh záverečného účtu obce Bziny za rok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
9. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
10. Správa z inventarizácie
11. Informácia o podaných projektoch
12. Informácia o JPÚ
13. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
14. Informácie starostky obce
15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Dotazy a dopyty občanov
18. Záver
Uznesenie č. 3/2019
a) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov a sú uznášania
schopní
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesenia č.2/2019
b) Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti
c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Bziny za rok
2018
d) Informácie o rokovaniach obecnej rady
e) Informácie z rokovaní komisií obecného zastupiteľstva
f) Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
g) Informácie z inventarizácie
h) Informáciu o podaných projektoch
i) Informácie starostky obce
j) Informáciu o JPÚ
k) Odstúpenie od Zmluvy o dielo s p.Molnárom
l) Návrh pána Mgr. Záhoru na obnovu asfaltového ihrisko

m) Návrhy a upozornenia pána Banďoša
n) Odporučenie p. Leštinského , týkajúce sa územného plánu obce
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) program rokovania
b) Za predkladateľa uznesenia Ing. Mareka Jakubjaka
c) Za zapisovateľku zápisnice Miroslavu Hunčagovú, za overovateľov Mgr. Juraja
Záhoru a s. Petra Fejová .
Hlasovanie: za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing. Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.6/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Hlasovanie : za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing. Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.7/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Bziny za rok 2018
Hlasovanie : za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing. Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.8/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zahrnúť do zmeny územného plánu požiadavku p. Adamca,
p.Duraja, p.Šaligovej - zahrnúť parcely v lokalite Dielce do územného plánu obce Bziny ako
stavebné parcely. Jedná sa o parcely: č.477, 448, 450, 449, 338/3, 338/2.
Hlasovanie: za 6 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš
proti: 0
zdržalo sa: 1 poslanec p. Ing.Duraj
Uznesenie č.9/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zastavenie začatých pozemkových úprav, ktoré začali dňa
21.06.2018 podľa zákona 330/1991 Z.z. § 8 a ods.1.
Hlasovanie: za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová, p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bziny pristupuje k Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu zo dňa 27.12.2002 vrátane všetkých dodatkov od 01.05.2019
Hlasovanie : za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik.
proti: 0
zdržalo sa: 2 p. Brtoš a p. Duraj.

Uznesenie č.11/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Danielu Záhorovú za členku komisie pre ochranu verejného
poriadku a verejného záujmu, prešetrenie a vybavenie sťažností
Hlasovanie: za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.12/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre novorodencov narodených roku 2018 vo
výške 100,-- EUR. Príspevok bude poskytnutý pri uvítaní detí do života /máj 2019/
Hlasovanie: za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.13/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky prenájmu tribúny - dlhodobí prenájom poplatok
za mesiac / 4 tréningy/ 150 Eur
Prenájom pre firmy na firemné akcie /guláš/ 50 eur.
Jednorazový tréning 80 eur.
Hlasovanie: za 6 poslancov - s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p. Brtoš a p.Ing
Duraj
proti: 1 Ing. Jakubjak
zdržalo sa: 0
Uznesenie č.14/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce rokovať o možnostiach nového osvetlenia
v obci.
Hlasovanie : za 7 poslancov - p.Ing.Jakubjak, s. Fejová., p. Dančo, p.Mgr. Záhora, p.Málik, p.
Brtoš a p.Ing Duraj.
proti: 0
zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že žiadosť Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie
vzdelávanie o poskytnutie peňažného príspevku neobsahuje všetky náležitosti v súlade
s VZN č.10/2017

______________________
PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

