ZÁPISNICA
z IX. Mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.11.2019 v Malachove
Prítomní: 5 poslancov (Mojžiš, Steinsdorferová, Pál, Štulajterová, Vavrek)
Neprítomí: 2 poslanci (Kapustová, Brieda)
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitelstva
2. Zmluva o dielo k zimnej údržbe na rok 2019/2020
3. Záver

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia OZ
Rokovanie IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade s § 12, ods. 1
zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvorila
RNDr.Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka obce. Za zapisovateľku určila p. Mojžišovú Gondovú,
za overovateľov zápisnice poslancov p. Mojžiša a p. Pála, do návrhovej komisie za predsedu p.
Steinsdorferovú, za členov p. Štulajterovú a Ing. Vavreka.
Hlasovanie za program
Za: 5 (Mojžiš, Steinsdorferová, Vavek, Pál, Štulajterová) Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 2) Zmluva o dielo – zimná údržba 2019/2020, Juraj Vladimír Klimo
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmluvu o dielo na zimnú údržbu na rok 2019/2020, ktorú
bude zabezpečovať Juraj Vladimír Klimo.
Starostka informovala prítomných o priebehu súťaže - oslovila 8 možných dodávateľov služby,
no do súťaže sa prihlásil iba p. Klimo. Komisia, ktorá sa kvôli vyhodnoteniu súťaže stretla
11.9.2019 v zložení – Pál, Mojžiš, Štulajterová, Vavrek a Rumanovský vybrali p. Klima bez
pripomienok. Zo strany poslancov odzneli výhrady k súťaži a takisto k zmluve hlavne kvôli cene
a termínu. Poslankyňa Steinsdorferová žiadala, aby v budúcnosti mohli poslanci pripomienkovať
podmienky zadané do súťaže. Starostka odpovedala, že výzvu s podmienkami, ako neskôr aj
zmluvu poslancom poslala a žiadne pripomienky neboli vznesené. V tejto chvíli nie je už možné
meniť podmienky ukončenej súťaže a nie je ani čas na novú súťaž. Do budúcna bolo starostke
odporučené spísať rámcovú zmluvu na dlhšie obdobie. Starostka reagovala, že to bolo jej cieľom
od začiatku, ako nastúpila, len sa jej to zatiaľ nikdy nepodarilo presadiť.
Poslankyňa Štulajterová nie je proti tomu, aby zimnú údržbu robil p. Klimo, práveže je rada, že
to robí on, lebo pozná dedinu najlepšie, len sa jej nepáči, ako je postavená zmluva.
Hlasovanie:
Za: 5 (Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Pál)
Proti: 1 (Štulajterová)

Poslankyňa Štulajterová upozornila, že odpoveď na verejnú súťaž jej bola poslaná na zlú adresu.
Starostka sa ospravedlnila.
Poslankyňa Štulajterová sa ďalej opýtala, ako je to s cestou pri Múzeu, nakoľko tam veľmi tečie
voda rovno na hlavnú cestu. Odpovedal poslanec Mojžiš, že to bol spraviť a bola to otázka 10tich minút, čo mohol aj pán Murányi spraviť, keďže tam býva a má s tým problém.
Poslankyňa Štulajterová sa pýtala, či vieme niečo spraviť s ľudmi, ktorí parkujú popri ceste,
nakoľko aj pri zimnej údržbe s tým môže byť problém. Navrhla odtiahnuť dotyčné motorvé
vozidlá.
Starostka odpovedala, že už túto situáciu riešila niekoľkokrát, oslovovala konkrétnych ľudí ústne,
aj písomne, oznamovala im, že sú povinní platiť daň za parkovanie na verejnom priestranstve –
na pozemku obce, riešila situáciu s dopravnou políciou.... Ľudia, ktorích sa to týka, sú však
ochotní zaplatiť tých pár €, nakoľko nemajú kde parkovať a nie sú ochotní parkovať vo vlastných
dvoroch. To však pre obec nevyrieši problém s úzkou cestou a zavadzaním motorvých vozidiel
na ceste. Zároveň odporučila poslancom, aby každý z nich oslovil majiteľov áut parkujúcich na
ceste vo svojom obvode podľa toho ako majú rozdelené časti obce.
Starostka sa na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadanie.

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka obce

---------------------------------------------I.overovateľ Maroš Mojžiš

-----------------------------------------------II. overovateľ Ing. Martin Pál

