ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.októbra 2008 o 1500 hod. v zasadačke OcÚ Priepasné.

Zuzana Hrajnohová
1.

Dušan Čúvala

2.

Milan Kázik

3.

Dušan Kopas

4.

Ján Potúček

PROGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice
Riešenie problémov v Materskej škole
Projekt – rekonštrukcia verejného osvetlenia
Diskusia
Záver

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Švrčková, za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Dušan Kopas a Ján Potúček

-
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ROKOVANIE
V prvom bode starostka obce otvorila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítala prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa, nakoľko boli prítomní 4 poslanci.
V druhom bode starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V treťom bode sa starostka obce ospravedlnila a napravila ustanovenie rady školy.
Nakoľko sa informácie, ktoré obdržala z Krajského školského úradu (ďalej len KŠÚ)
v Trenčíne rozchádzali.
Nové ustanovenie rady školy je nasledovné : Emília Ševčíková – nepedag. Pracovník
Martin Kolárik – zástupca rodičov
Jaroslav Mosný – zástupca rodičov
Dušan Čúvala – poslanec OZ
Anna Švrčková – za zriaďovateľa
Ďalej informovala prítomných rodičov detí materskej školy (ďalej len MŠ)
a prítomných s tým, že snahou OcÚ a poslancov OZ je materskú školu v obci udržať. Štát
však preniesol kompetencie na obce, ale bez dostatku finančných prostriedkov, na fungovanie
MŠ. Preto sa hľadalo riešenie, ako by to bolo únosné pre obec, pri tak malom počte detí ako je
v našej MŠ zapísaných (v súčasnosti l0 detí, z toho 3 deti sú so susednej obce Polianka). Obec
každoročne zo svojho rozpočtu dopláca na chod MŠ nemalé finančné prostriedky. Preto sme
situáciu riešili tak, že v našej MŠ bude pracovať len jedna pedagogická pracovníčka.
Pani riaditeľka však s týmto nesúhlasí a žiada o prijatie sily. Tiež rodičia žiadajú pridať jednu
silu, aby bola dodržaná bezpečnosť ich detí. Starostka im povedala, že 5.11.2008 bude ešte
rokovať s predstaviteľmi KŠÚ v Trenčíne a podľa ich pokynov bude postupovať.
V štvrtom bode starostka obce informovala prítomných o projekte na modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Išlo by o výmenu lámp verejného osvetlenia, ktoré v súčasnosti
sú 175 W a vymenené by boli za 36 W a doplnené novou technológiou, ako sú fotobunky,
úspora, aby sa mohlo svietiť aj počas noci. Za vypracovanie žiadosti bude poplatok cca
15 000,-Sk, za projekt k žiadosti cca 15 000,-Sk a spoluúčasť v prípade úspešnosti je 5%.
Takže pri 1 milióne by bola spoluúčasť cca 50 000,-Sk. Návratnosť v prípade rekonštrukcie
by bola do 2 – 3 rokov.
Diskusia prebiehala ku každému bodu rokovania
Ďalej pán Blatniak požiadal, aby starostka obce zatelefónovala do elektrárni v Senici
o výmenu elektrických stĺpov pri č. 75. Starostka obce do elektrárni volala (p. Hluchý)
Západoslovenská energetika, a.s. v Senici o tejto výmene vie, má to v pláne, avšak
bližší termín nám zatiaľ nevedeli povedať.
Tiež pán Blatniak žiada pridať rúry pri autobusovej garáži, nakoľko nemôže prejsť na
pozemok. Po zakúpení sa tam rúry položia.
Pán Vladimír Valihora žiada vyhlásiť, aby si občania zatvárali psov, nakoľko sa túlajú
po obci a deti sa boja ísť do školy.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončila.
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UZNESENIA

U z n e s e n i e č.24/08
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Priepasné“ , ktorý je realizovaný Obcou
Priepasné.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 10 546,56 EUR.

Počet prítomných poslancov :
Za :
Proti :
Zdržal sa :

4
4
0
0

Obecné zastupiteľstvo navrhuje :
Ø vyriešiť problémy v Materskej škole v Priepasnom po rokovaní a doporučení KŠÚ v
Trenčíne .
Ø starostke obce zavolať do elektrární v Senici a požiadať o výmenu elektrických stĺpov
pri dome č. 75
Ø vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby si občania zatvárali psov vo dvoroch

………………………….
zástupca starostu

………………………….
starosta obce

………………………….

………………………….
overovatelia

-3-

