ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24. februára 2009 o 1500 hod. v zasadačke OcÚ v Priepasnom.

Zuzana Hrajnohová
1.

Dušan Čúvala

2.

Milan Kázik

3.

Dušan Kopas - ospravedlnený

4.

Ján Potúček

5.

Vladislav Valihora

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Žiadosť TJ o poskytnutie dotácie
Žiadosť mesta Myjava o finančné participovanie na príprave a realizácii
folklórnych slávností
6. Rôzne: Informácia o projekte – rekonštrukcia verejného osvetlenia
Informácia o podaní žiadosti na vybudovanie viacúčelového ihriska
Príprava žiadosti na rekonštrukciu miestnych komunikácii
Návrh riešenia – obecná radlica
7. Diskusia
8. Záver

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Švrčková, za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Vladislav Valihora a Milan Kázik

-
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ROKOVANIE
V prvom bode starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
nakoľko boli prítomní štyria poslanci.

V druhom bode starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

V treťom bode starostka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
a konštatovala, že okrem uznesenia č. 32/08, ktoré bude realizované v jarnom období, boli
všetky uznesenia splnené.

V štvrtom bode prečítala starostka obce žiadosť TJ Slovan Priepasné o poskytnutie
dotácie na rok 2009 v sume 1991,64 € (60.000,-Sk). Poslanci navrhli, aby bola dotácia
poskytnutá na dva krát. V jarnej časti súťaže 995,82 € (30.000,-Sk) a v jesennej časti 995,82
€ (30.000,-Sk).
V piatom bode starostka obce prečítala žiadosť mesta Myjava o finančné
participovanie na prípravu a realizovanie jubilejného 50. ročníka Medzinárodného
folklórneho festivalu Myjava 2009 a 5. ročníka Festivalu tradičnej európskej kultúry, ktorý
bude v dňoch 18. – 21. júna 2009. Poslanci schválili poskytnúť 33,19 € (1.000,-Sk)
V šiestom bode rôzne starostka obce informovala prítomných :
O podanom projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia, uzávierka ktorého bola
13.2.2009. Hodnotenie by malo byť do troch mesiacov, no predpokladá sa i dlhšie.
Ďalej starostka informovala o podanej žiadosti Splnomocnencovi vlády pre mládež
a šport pánovi Galisovi na vybudovanie viacúčelového ihriska. Žiadosť bola zaslaná do
18.2.2009.
Tiež pracujeme na príprave žiadosti na rekonštrukciu miestnych komunikácii –
u Jurčatov a Podlipovec, projekty máme vypracované, žiadosť budeme podávať v mesiaci
marec. Ide o čerpanie financií z Programu rozvoja vidieka (žiadosť o dotáciu z EU).
Starostka obce vyzvala prítomných, aby navrhli riešenie ako postupovať pri vymáhaní
obecného majetku – konkrétne radlice na prehŕňanie snehu, ktorá bola za starostovania pána
Valihoru zapožičaná Vladimírovi Mosnému. Keďže nemáme s ním už uzavretú zmluvu na
zimnú údržbu miestnych komunikácii, vyzvali sme ho na vrátenie obecného majetku. Ten
však priniesol list, že on žiadnu obecnú radlicu nemal, ani nemá. Bližšie nešpecifikoval, kde
sa radlica nachádza. V tom čase pracoval pre PD Poriadie. Obrátili sme sa na nich, či sa v ich
dvore radlica nenachádza. Dostali sme odpoveď, že nie. Jeden poslanec ešte raz prekonzultuje
túto skutočnosť s pracovníkom PD Poriadie. Ak nedospejeme k riešeniu budeme nútení sa
obrátiť na Políciu a dať to prešetriť.
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V siedmom bode sa do diskusie prihlásila :

-

-

-

-

Ing. Ležovičová, ktorá mala niekoľko diskusných príspevkov :
informovala sa na budovu školy, či sa neplánuje rekonštrukcia a čo podporuje
Trenčiansky samosprávny kraj. Odpoveď dostala, že najlepšie by bola opatrovateľská
služba, prípadne domov dôchodcov, nakoľko i v našej obci je veľa prestárlych
občanov, ktorí tieto služby budú potrebovať, a miest v okolitých domovoch je málo.
No zároveň starostka informovala, že v súčasnej hospodárskej kríze musia i obce
a mestá šetriť, k čomu vyzval i ZMOS, obce budú šetriť na investičných akciách.
ďalej upozornila na to, aby boli dávané aktuálne informácie na webovú stránku.
Starostka na to reagovala, že webová stránka našej obce má nový vzhľad a všetky
potrebné informácie sú aktualizované
tiež mala dopyt na lesného hospodára ohľadom zalesnenia Dlhého Vršku a vyrábania
drevnej štiepky z odpadu v lese. Na toto jej lesný hospodár odpovedal, že výsadba by
stála nemalé finančné prostriedky a na Vršku je samonálet , z ktorého o pár rokov
bude les. Na štiepku máme podaný projekt na stroje. Do diskusie sa zapojil i poslanec
Valihora a povedal, že obec sa musí pri výsadbe a ťažbe riadiť podľa Lesného
hospodárskeho plánu, ktorý je vypracovaný na 10 rokov.
pripomenula, že ľudí treba združovať, organizácie najmä našich futbalistov, kde treba
využiť ich fyzický potenciál v prospech obce.
ďalší jej diskusný príspevok smeroval k odpadom, treba na občanov apelovať, aby
zodpovedne pristupovali k napĺňaniu nádob (popolníc a kontajnerov), nech nedávajú
do nich veci, ktoré tam nepatria, lebo obec na vývoz vynakladá veľké finančné
prostriedky. Starostka dala pani Ing. Ležovičovej za pravdu, veď aj v roku 2008 obec
z rozpočtu musela za vývoz zaplatiť 146.000,-Sk.

V ôsmom bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila
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UZNESENIA
Uznesenie

č.1 /2009

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre TJ Slovan Priepasné vo výške 1991,64 € (60.000,-Sk), pričom v jarnej časti súťaže im
obec poskytne 995,82 € (30.000,-Sk) a v jesennej časti súťaže 995,82 € (30.000,-Sk).
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.2/2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje žiadosť mesta Myjava finančne
participovať na prípravue a realizovaní jubilejného 50. ročníka Medzinárodného folklórneho
festivalu Myjava 2009 a 5. ročníka Festivalu tradičnej európskej kultúry, ktorý bude v dňoch
18. – 21. júna 2009. Poslanci schválili poskytnúť 33,19 € (1.000,-Sk)
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0

U z n e s e n i e č.3/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní projektu na
rekonštrukciu verejného osvetlenia
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0

-
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U z n e s e n i e č.4 /2009

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie podanie žiadosti
Splnomocnencovi vlády pre mládež a šport pánovi Galisovi na vybudovanie viacúčelového
ihriska. Žiadosť bola zaslaná do 18.2.2009.
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0

U z n e s e n i e č.5 /2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie prípravu žiadosti na
rekonštrukciu miestnych komunikácii – u Jurčatov a Podlipovec, žiadosť budeme podávať
v mesiaci marec.
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0

U z n e s e n i e č.6 /2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie riešenie problému s obecnou
radlicou
Počet prítomných poslancov :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržal sa :
0

………………………….
zástupca starostu

………………………….
starosta obce

………………………….

………………………….
Overovatelia
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