Zápisnica č. 4/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 4/2016
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.04.2016 o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 299 na účel hodný osobitného
zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného
pozemku.
5. Prerokovanie zámeru predaja pozemkov parc.č. CKN 170/1 a CKN 170/2, a
spôsobu ich predaja.
6. Prerokovanie zámeru predaja/zriadenia ťarchy - práva vstupu na pozemok
parc.č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole.
7. Prerokovanie zmluvy o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu odpadov
s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. Bratislava.
8. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
9. Nadchádzajúce kultúrno-spoločenské akcie.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver
K bodu 1)

O 19:10 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných občanov a
poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v náhradnom termíne.
Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program zasadnutia
zastupiteľstva. Pani poslankyňa Mgr. Mária Chrapková sa ospravedlnila.
Hlasovanie za program zasadnutia: Jednohlasne 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p.
Pechová, p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko)

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Milan Očko, p. Mária Ivicová, p. Peter Kuvik
Overovatelia zápisnice: p. Jozef Šimún, p. Klára Pechová
Hlasovanie: jednohlasne 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p.Šimún, p.
Jardeková, p. Očko)

K bodu 3)

Ustanovenia doterajších uznesení sú splnené alebo v plnení.

K bodu 4)

Pán Bulla sa vyjadril že nehodlá kupovať pozemok a má za to že je jeho a teda nehodlá
kupovať tento pozemok. Pani poslankyňa Pechová uviedla že na žiadosti ďalej netrvá
a počkajú ako sa situácia vyvinie.

Č. strany: 1 z celkového počtu 3

Zápisnica č. 4/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

K bodu 5)

Pán starosta predniesol prítomným cenu pozemkov určenú znalcom. Pán Šoltés
a pán Federl vyjadrili súhlas s cenou a prejavili ochotu pokračovať v procese kúpy
pozemkov.
Hlasovanie za zámer predať majetok vo vlastníctve obce – pozemky CKN 170/1
a CKN 170/2 na účel hodný osobitného zreteľa a to predaj priľahlého pozemku so
sťaženým prístupom vlastníkom susediacich nehnuteľností: jednohlasne 6 zo 6 PRE
(p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko).

K bodu 6)

Pán starosta zistil že pravdepodobne dala bránu vyrobiť p. Gullerová. Po dlhej diskusii
sa poslanci OZ uzhodli že tento bod programu odložia na budúce zasadnutie OZ.

K bodu 7)

Hlasovanie za uzavretie zmluvy so spol. Envipak o triedenom zbere: jednohlasne 6 zo
6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko).

K bodu 8)

Po diskusii sa poslanci OZ uzhodli na preložení bodu na budúce zasadnutie OZ
s doporučením osloviť aj iné firmy.

K bodu 9)

7. máj -- vatra
8. máj – deň matiek
29. máj – slávnosť sv. Urbana
5.jún -- deň detí
25. jún -- divadelné dišputy

K bodu 10)

Rôzne:
-

Obec neuspela so žiadosťou o dotáciu na telocvičnu
Nadácia Alianz obci neposkytla dotáciu na merač rýchlosti
Vzhľadom na sťažnosti na spôsob likvidácie haluzí pálením v Novej ulici starosta
zvažuje zoštiepkovať zvyšnú haluzinu.
Starosta s poslancami prerokoval možnosti výrubu topoľov popri Búroskove, ktoré
ohrozujú priľahlé pozemky.
Starosta oznámi poslancom že cestári na podnet p. Čániovej budú čistiť járok pri
nej
Podali sme žiadosť na individuálne potreby vo výške 13 500,- € na rekonštrukciu
rozhlasu.
Prebiehajú práce na verejnom osvetlení.
Vzhľadom na časté sťažnosti obyvateľov bývajúcich pri prístupovej ceste k obecnej
bytovke na prašnosť uvažuje starosta o asfaltovaní tejto cesty. Podľa jeho
prieskumu by recyklovaný asfalt stál cca 10 000,- € na čo by peniaze vo fonde
opráv boli.

Hlasovanie o doporučení vykonať verejné obstarávanie na pokrytie komunikácie od
pošty po bytovku asfaltovým recyklátom: 4 zo 6 PRE (p. Očko, p. Ivicová, p.
Pechová, p.Šimún, p. Jardeková), 2 zo 6 SA ZDRŽALI (p. Kuvik, p. Šimún).
-

-

Starosta informoval ponuku fy. FREUS ktorá obci ponúkla možnosť postaviť
bytovku ktorú by po kolaudácii odovzdala obci bezodplatne. Poslanci neprejavili
záujem ďalej pokračovať v tejto téme.
Systém IOMO je už v prevádzke, obec bude môcť poskytnúť výpis a odpis
z registra trestov a ďalšie služby.
Stále neprebehla migrácia údajov do DCOM-u.
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K bodu 11)

Diskutovalo sa priebežne.

K bodu 12)

p. Starosta prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou
komisiou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Pred hlasovaním zo zdravotných dôvodov odišla p. Jardeková.
Hlasovanie: jednohlasne 5 z 5 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p.Šimún,
p. Očko).

K bodu 13)

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Vyhotovil: Michal Mikuš
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