
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z  25.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa  10.5.2018
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  9 poslancov OcZ    
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MŠVVaŠ SR – finančná spoluúčasť obce 

6. Výpoveď z nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 

7. Rôzne – informácia o pripravovanom zámere výstavby nového kultúrneho domu 

8. Diskusia

9. Záver

Jednanie:

K     bodu 1 a 2:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce – otvoril 25. riadne Obecné zastupiteľstvo, predložil návrh programu OcZ. Predložil
poslancom navrhovaný program OcZ, ktorý schválili hlasovaním.

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – ďalej navrhol poslancom doplnenie programu o žiadosť pod č. 1276/2018 – Medo-
dent,  s.r.o.,  Topoľčany  o rekonštrukciu  Zdravotného  strediska.  Poslanci  súhlasili  s doplnením
uvedenej žiadosti do programu OcZ. 

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
         
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol:  Ing. Vičana, p. Adamíkovú, p. Beňa

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil:  Mgr. Kišaca,  p. Laciku
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 

Hlavná  kontrolórka  –  predložila  poslancom  vypracovanú  kontrolu  plnenia  uznesení.  Boli
prekontrolované  uznesenia  z predchádzajúcich  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach
a úlohy vyplývajúce z návrhov uznesení boli nasledovné:

Uznesenie z 20. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  zo dňa 22.05.2014 pod bodom D/1 bolo uložené
Obecnému  úradu  pripraviť  dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  k prípadnej  výzve  na  čerpanie
finančných  prostriedkov  z  Eurofondov   ohľadom  protipovodňových  opatrení.  Zasadala  stavebná
komisia, kde  bol prítomný budúci projektant, ktorý predostrel koncepciu ochrany obce záchytnými
priekopami vo forme štúdie a stavebná komisia odporúča  zadať projektovú dokumentáciu v zmysle
predložených riešení. Úloha naďalej trvá. 

Uznesením č. 8/22/2017 z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného
dňa  11.12.2017  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť  všetky  potrebné  podklady  k zámeru
odkúpenia ihriska. Úloha bola splnená. 

Uznesením č. 16/22/2017 z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného
dňa 11.12.2017 bolo uložené obecnému úradu pripraviť žiadosť o odkúpenie parc.č.525/9 o rozlohe
7m2 od PPD Prašice. PPD Prašice na základe žiadosti o odkúpenie parcely č. 525/9 podalo vyjadrenie
listom   č.  30/018   kde  navrhujú  zámenu  parciel   nasledovne:



“ Novovybudovaná miestna kanalizácia prechádza v blízkosti  zberného dvora okrem parc.  č.525/9
i po časti parc.č.525/7. Cez tieto parcely je vybudovaná i otvorený odvodňovací kanál z Májovej ulice.
Po ľavej časti pred vstupom do zberného dvora sa nachádza žumpa patriaca tomuto areálu. Na základe
týchto skutočností  a účelného využitia  do budúcna navrhujú zámenu  parc.  č.  525/12 o výmere  66
m2 /zast. plocha/ vo vlastníctve obce zapísanej na LV č.1506 za parc.č. 525/9 vo výmere 7 m2 /zas.
plocha/  a primeranej  časti  parciel  č.  525/7  a č.  525/2  vo  výmere  59  m2  /  obe  zast.  plocha/  vo
vlastníctve družstva zapísaných na LV č. 9.“ Je nutné dať vypracovať geometrický plán.  

Uznesením  č.  5/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  prejednať  upozornenie  prokurátora  na  pracovnej  porade
starostu obce a prijať opatrenia smerujúce k tomu, aby k obdobným pochybeniam nedochádzalo a aby
boli dôsledne dodržiavané ustanovenia § 9 ods. 2. písm. a/,  § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991
a taktiež upovedomiť prokurátora o prijatých opatreniach. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  7/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť   a podpísať  kúpno  –  predajnú  zmluvu  s p.
Mikudíkom, Nemečky č. 166. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  8/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripaviť  a podpísať  nájomnú  zmluvu  s p.  Krošlákovou,
Jacovce 426/38. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  9/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  pripraviť  potrebné  dokumenty  k požadovanej  zámene
pozemkov  v zmysle  žiadosti.  Dňa  12.4.2018  bola  na  PPD Prašice  sídlo  Jacovce  zaslaná  žiadosť
o spoluprácu,  kde sme  práve  dnes  dostali  odpoveď,  že  sa  budú podieľať  na  spolufinancovaní  pri
vypracovaní geometrického plánu. Úloha trvá.

Uznesením  č.  11/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018 bolo uložené obecnému úradu uzatvoriť  Zmluvu o výkone kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle  § 18b a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  15/24/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018  bolo  uložené  obecnému  úradu  oboznámiť  o výsledku  rokovania  OcZ  prenajímateľov
futbalového ihriska a podpísať s prenajímateľmi kúpno – predajnú zmluvu. Úloha bola splnená. 

Uznesením  č.  17/25/2018  z 24.  riadneho  Obecného  zastupiteľstva  v Jacovciach,  konaného  dňa
22.3.2018 bolo uložené obecnému úradu vypracovať nový návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele v zmysle zák. č. 305/2005. Úloha naďalej trvá. 

Poslanci nemali pripomienky ku kontrole uznesení a uvedené vzali na vedomie. 

Poslanci  Uznesením  č.  1/25/2018   vzali  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení  hlavnou
kontrolórkou. 

Hlasovanie č.5
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/



Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 5:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z MŠVVaŠ SR – finančná spoluúčasť obce 

Obec má možnosť do 15.5.2018 podať žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou  dostavby,  rekonštrukcie  alebo  výstavby  novej  telocvične  na  rok  2018.  V zmysle  výzvy
môžeme  požiadať  o dotáciu  na  rekonštrukciu  cvičebného  priestoru,  tzn.  výmena  plochy  podlahy
telocvične. Podľa rozpočtu, ktorý sme si na tento účel dali  vypracovať je cena nového športového
povrchu  85 289,20  eur.  Obec  musí  podľa  výzvy  počítať  so  spoluúčasťou  minimálne  10%,  čo
predstavuje  sumu  8528,92  eur.  Podľa  podmienok,  k žiadosti  jednou  z povinných  príloh  je  Výpis
z uznesenia zastupiteľstva obce o súhlase s výškou spoluúčasti uvedenej v žiadosti. Podobnú žiadosť
sme podávali v roku 2016, vtedy sme žiadali o dotáciu na elektroinštaláciu, žiadosť bola úspešná.

Starosta  obce  –  informoval  poslancov  o upravenom rozpočte,  ktorý  je  predložený  poslancom  na
dnešné rokovanie OcZ z dôvodu, že sa do rozpočtu pridalo ešte samostatné plynové kúrenie a miesto
navrhovanej gumenej podlahy sa navrhuje drevená a tým sa nám rozpočet vyšplhal na sumu cca 150
tis. €. Obec by sa mala podieľať 10 % spolufinancovaním na tomto projekte.  

p. Adamíková – mala dotaz ohľadom školskej družiny. 

Starosta  obce  –  školská  družina  je  samostatná  budova,  na  ktorú  máme  podanú  žiadosť   na
Environmentálnom fonde. Čakáme na výsledok, či budeme úspešný. 

Ing. Pavlovič – informoval poslancov o vyfinancovaní 10 % spoluúčasti na financovaní telocvične a 5
%  spoluúčasti  na  financovaní  školskej  družiny  z rozpočtu  obce.  Informoval,  že  zmena  rozpočtu
rozpočtovým opatrením  bude na júnovom zasadnutí OcZ. 

Poslanci po diskusii prijali nasledovné uznesenia:

Poslanci Uznesením č. 2/25/2018 vzali na vedomie informáciu o výzve na predloženie žiadosti
o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu s športu SR v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na
rok 2018

Hlasovanie č.6
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac,
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením  č.  2/25/2018  schválili spolufinancovanie  projektu  Rekonštrukcia
cvičebného  priestoru  vrátane  náraďovne  a Rekonštrukcia  ústredného  kúrenia
a vykurovacích  telies  s cieľom  zvýšiť  teplotu  v miestnosti  vo  výške  10% z celkových
výdavkov na rekonštrukciu v sume 15 000,00 eur



Hlasovanie č.7
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac,
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  Uznesením  č.  2/25/2018  uložili obecnému  úradu  pripraviť  a podať  žiadosť
v zmysle  Výzvy  na  predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  Ministerstva  školstva,
vedy,  výskumu  s športu  SR  v oblasti  telesnej  a športovej  výchovy  formou  dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 na Rekonštrukciu cvičebného
priestoru vrátane náraďovne a Rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies
s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti.

Hlasovanie č.8
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6:
Výpoveď z nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 

Od 1.1.2017 je platná nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku na par.č. 134/5 o výmere 318 m2,
ktorú má v prenájme p. Čakajda, Jacovce. Pozemok sa nachádza za Obecným úradom. Pri osobnom
pohovore  bol  p.  Čakajda  informovaný,  že  na  uvedenej  parcele  plánuje  obec  vybudovať  malé
parkovisko a garáž. Výpoveď z nájomnej zmluvy mu bola zaslaná 24.4.2018, výpovedná doba plynie
od 1.5.2018 do 31.7.2018.

Starosta obce – ďalej informoval poslancov, že by sa jednalo o vytvorenie 4 až 5 parkovacích miest
pre osobné autá a vybudovanie garáže pre služobný automobil. 

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému a prijali nasledovné uznesenie:

Poslanci Uznesením č. 3/25/2018 vzali na vedomie informáciu o nájomnej zmluve s p. Čakajdom,
Hlboká 532/17, Jacovce 

Hlasovanie č.9
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac,
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci Uznesením č. 3/25/2018 schválili ukončenie nájomnej zmluvy s p. Čakajdom, Hlboká 
532/17, Jacovce -  o dočasnom užívaní pozemku na parc. č. 134/5 – záhrada k 31.7.2018.

Hlasovanie č.10
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0



Zdržal sa: 0

K     bodu 7:
Rôzne – informácia o pripravovanom zámere výstavby nového kultúrneho domu 

Starosta  obce –  informoval  o pracovnom stretnutí  poslancov,  na ktorom sa  zúčastnil  aj  p.  Kubek
z Jacoviec,  ktorý predložil  svoj  návrh  na spoluprácu pri  výstavbe  nového polyfunkčného objektu,
v ktorom obec by mala hlavne priestory ako spoločenskú sálu a k tomu sociálne priestory.  Rozmer
celého pozemku je  vyše  5 tis.  m2,  nachádza sa  v miestach,  kde bola  drobná prevádzkareň a starý
obecný úrad.  Z pracovného stretnutia vyplynulo,  že je nutné osloviť podnikateľské subjekty,  ktoré
ponúkajú služby v obci, či majú záujem o priestor v novom polyfunkčnom dome a či by sa aj finančne
podieľali na tomto zámere obce. Obec by do nového polyfunkčného domu chcela premiestniť hlavne
poštu a niektoré služby. Budú sa tieto prevádzky oslovovať v priebehu plánovania projektu. Obec by
tam chcela premiestniť hlavne poštu a niektoré služby pre občanov. 

Starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému zámeru. 

Ing.  Pavlovič  –  táto  informácia  by  sa  mala  prezentovať  ako  informácia  o novom  kultúrnom
a obchodnom centre alebo polyfunkčnom dome. Určite by tu mali byť umiestnené služby a obchody
z hľadiska  požiadaviek  obce,  čo  vyplynulo  aj  z pracovného  stretnutia  pred  OcZ.  Obec  požaduje
umiestniť v novom objekte najmä: - vybudovať kultúrny stánok pre cca 250 ľudí, zabezpečiť služby
pošty, klub dôchodcov a klub detí – eRko. Na júnovom OcZ by sa malo vyšpecifikovať čo sa týka
pošty – aké majú požiadavky na priestory z hľadiska nových noriem a usporiadania a vyšpecifikovať
priestory pre klubovne.  Čo sa týka sály – to asi vieme čo obnáša a pri ďalších stretnutiach je nutné sa
rozhodnúť či  sa  toto centrum bude budovať aj  s celým zázemím kuchyne  alebo sa  orientovať na
dodávku služieb z reštaurácií. 

Mgr.  Babčanová,  riaditeľka  ZŠsMŠ  –  pripomenula,  že  by  bolo  vhodné  do  uvedeného  centra
naplánovať premiestniť obecnú knižnicu, ktorá zaberá potrebný priestor pre školskú družinu. 

Ing.  Pavlovič  –  o knižnici  sa  hovorilo  aj  na  pracovnom stretnutí  poslancov,  len je  na rozhodnutí
občanov pri pripomienkovom konaní alebo poslancov, aký zámer bude s budovou Domu služieb po
uvoľnení priestorov. Ak by sa budova predala, potom by bolo nutné v nových priestoroch poriešiť aj
knižnicu ale ak sa budova zostane obecná tak klubovne a knižnice umiestniť tam by bolo vhodné, ale
bude to vyžadovať ďalšie náklady pre obec. S knižnicou sa pracuje a uvažuje sa kde bude umiestnená. 

Starosta obce dal slovo MUDr. Tobiášovej – Medovej, zo Zdravotného strediska v Jacovciach, ktorá
sa prihlásila do diskusie. 

MUDr. Tobiášová – Medová – v súvislosti s plánovanou výstavbou kultúrneho domu by aj ona bola
rada,  keby  tam mohla  mať  priestor  pre  zubnú  ambulanciu.  Informovala,  že  Zdravotné  stredisko
v Jacovciach je vo veľmi zlom stave  a je nutné ho rekonštruovať. 

Poslanci nemali ďalšie návrhy a pripomienky k zámeru budovania nového polyfunkčného centra.

Poslanci Uznesením č. 4/25/2018 vzali na vedomie informáciu o pripravovanom zámere výstavby
nového polyfunkčného domu v Jacovciach.



Hlasovanie č.11
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Doplnenie programu:

Žiadosť: Medo-dent, s.r.o.,  Topoľčany – o rekonštrukciu zdravotného strediska  

Starosta  obce  –  predložil  poslancom  žiadosť  MDDr.  Tobiášovej  Medovej,  ktorá  nás  žiada
o rekonštrukciu zdravotného strediska, v ktorom je nájomníčka. Informoval, čo v žiadosti uvádza, že
stav budovy je už niekoľko rokov nezmenený – sú to hlavne netesniace okná, rozpadnutá príjazdová
cesta,  chodník  a schody  do  strediska,  deravá  škridla  a zvody.  Budova  sa  v zimných  mesiacoch
nevyhreje nad 18 stupňov. Investovanie do interiéru prehodnotila z dôvodu, že zdravotné stredisko
veľmi  chátra.  Podmienky v zdravotnom stredisku sú nevyhovujúce.  Žiada hlavne o výmenu okien
a nové zvody, následne zateplenie budovy a novú strechu. 

Starosta obce otvoril rozpravu.

Ing.  Vičan  –  informoval,  že  hrozby,  ktoré  sú  uvedené  v  žiadosti  je  určite  nutné  eliminovať
v maximálnej možnej miere, radikálne to treba riešiť a podotkol, že prečo obec dopustí, že budova je
už v havarijnom stave, prečo sa takého veci neriešia skôr. 

Ing.  Pavlovič  – informoval,  že trikrát  sa  dávala  žiadosť na rekonštrukciu  Zdravotného strediska.
Zatiaľ obec nebola úspešná. Opravilo sa jedine kúrenie a máme v pláne vymeniť okná. Navrhol, aby
boli  vymenené  ešte  tento rok do jesene aspoň predné okná na zdravotnom stredisku.  Čo sa  týka
výmeny strechy, tak obec na to nemá dostatok fin. prostriedkov. Zvody je nutné prešetriť a poprípade
vymeniť a predložiť návrh riešenia  do ekonomickej komisie k septembrovému zasadnutiu OcZ, aby
sa to mohlo zrealizovať na jeseň. 

Ing. Vičan – bolo by vhodné zvonka lokálne poopravovať zdravotné stredisko. 

 Ing. Pavlovič – ďalej informoval, že obec zvažuje urobiť dlažbu okolo Zdravotného strediska. Ďalej
časť  parcely  za  Zdravotným  strediskom  sa  bude  rozdeľovať  pre  obec  a navrhuje  aby  vlastník
nehnuteľnosti Ing. Cagala bol prizvaný na júnové zasadnutie OcZ. 

MDDr. Tobiášová-Medová – informovala, že by mala záujem sa presťahovať aj do plánovanej novej 
budovy polyfunkčného centra.

Ing. Pavlovič – informoval, že bolo by dobré, keby lekári boli na jednom mieste, ale uvidí sa, či ešte
po  oslovení  a vyjadrení  občanov,  prevádzok,  či  sa  pôde  do  jednopodlažnej  budovy  alebo  viac.
Z hľadiska využitia je na obci čo tam bude. Je nutné potom vyšpecifikovať koľko m2 by chceli lekári
k dispozícii. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k uvedenej žiadosti. 

Poslanci Uznesením č. 5/25/2018 vzali na vedomie žiadosť pod č. 1276/2018 – Medo-dent, s.r.o., 
Topoľčany – o rekonštrukciu Zdravotného strediska v Jacovciach.



Hlasovanie č.12
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Beňo, Mgr. Bošanská, MUDr. Čačík, Mgr. Kišac, 
p. Lacika, Ing. Pavlovič, p. Svitačová, Ing. Vičan/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 8
Diskusia

Diskusia poslancov: 

p. Adamíková – na ul. Hlbokej je veľmi znečistený kanál popri miestnej komunikácii a taktiež za 
ihriskom.

p. Beňo – na ul. Farskej, pred Zdravotným strediskom je upchatý kanál a pred rod. Ondruškovou je 
nutné prekontrolovať šachtu.

Starosta obce – podotkol na prejazd automobilov medzi starým kultúrnym domom, telocvičňou 
smerom do školy. 

Poslanci sa zhodli, že sa osadia v tomto úseku stĺpiky. 

p. Adamíková – informovala o neustálom nebezpečenstve parkovania na námestí pred Jednotou. 

Starosta obce – informoval, že obec požiadala dopravných policajtov o vyjadrenie na osadenie značiek
na námestí. 

Mgr. Bošanská – mala dotaz na MDDr. Tobiášovú Medovú ako deti z klubu eRko, ktoré má priestory 
v Zdravotnom stredisku môžu ohrozovať vlastné zdravie bezpečie a aj ochranu osobných údajov.

MDDr.  Tobiášová  –  Medová  –  informovala,  že  v poobedných  hodinách  prebieha  sterilizácia,  sú
pustené žiariče, ktoré majú určitý dosah škodlivosti.  Ďalej podotkla možnosť pohybu detí po celom
zdravotnom stredisku.

Poslanci po diskusii navrhli obecnému úradu vyžiadať do týždňa -  od p. MDDr. Tobiášovej-Medovej
o aký typ žiariča ide pre ďalšie posúdenie. Deti nemajú voľný pohyb po Zdravotnom stredisku a  preto
nie je možné aby sa deti dostali do ambulancie. 

Diskusia občanov:

p.  Svitač  –  mal  požiadavku  na  väčšie  zrkadlo,  ktoré  je  pri  jeho  dome,  pre  lepšiu  orientáciu
automobilov. 

p. Svitačová – taktiež informovala o malom zrkadle na ul. Hlbokej a na ulici Farskej. Sú osadené na
nebezpečných miestach a preto by tam mali byť väčšie zrkadlá. 

Poslanci navrhli obecnému úradu preveriť túto skutočnosť. 

p.  Benďák  –  podotkol  na  tesné  parkovanie  áut  pri  pizérii  Gondola  na  ul.  Pekárenskej.  Veľmi
nebezpečné  je  odbáčanie  do  tejto  ulice  z dôvodu,  že  autá  parkujú  hneď  za  križovatkou.  Ďalej
informoval,  na  nedôslednosť  dodržiavania  toho čo  sa  dohodlo  s p.  Sokolom a starostom obce,  že



kontajner umiestnený na dvore bývalej  drobnej  prevádzky mal  mať  uzamykací  poklop.  Nebolo to
splnené.

Starosta  obce  –  vysvetlil  p.  Benďákovi,  že  bude  pozvaný  na  Obecný  úrad  spolu  s p.  Sokolom.
Momentálne je p. Sokol chorý a preto sa stretnutie odkladá. 

K     bodu 9:
Záver
Starosta obce – na záver poďakoval poslancom a hosťom za účasť na 25. riadnom zasadnutí OcZ
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia:
Mgr. Marián Kišac  ...............

p. Juraj Lacika ..........................

Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková .................

                Jaroslav Božik
   starosta obce 


