ZÁPISNICA
z XVI. zasadnutia OZ dňa 09.12.2020 v Malachove
Prítomní: 7 poslancov (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda)
Neprítomý: 0
PROGRAM:
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Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Miroslava Kubišová
Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Ing. Jozef Vavrek
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – P§P Slovakia
Určenie ceny pri predaji pozemku pod chatou – pán Kartík
Zrušenie uznesenia č. XIV/6/2020 – zastávka Mazúch (pani Ondrášková)
Prijatie nového uznesenia o zámennej zmluve – zastávka Mazúch (pani Ondrášková)
Zrušenie bodu v pláne kontrol – Dolinky
Schválenie zámeru rekonštrukcia elektroinštalácie v budove TJ
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Ing. Martin Pál
Zriadenie spoločného stavebného úradu v Badíne
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
VZN č. 119/2020 o odpadoch
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2019/2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 115/2019 o určení výšky dotácie na dieťa v CVČ v Malachove
Dodatok č. 3 k VZN č. 96/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v Malachove
Určenie výšky dotácie na dieťa v CVČ mimo obce Malachov
Návrh plánu kontrol na I. polrok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 5
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočty na roky 2022-2023
Plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2021
Doplnenie programu:
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Malachovská dolina
Schválenie uznesenia – Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania ÚP dokumentácie
potrvá najviac tri roky
Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ
Zrušenie Uznesenia č. 2/17/2018 z 05.12.2018 – Odmena pre hlavného kontrolóra mesačne vo
výške 25% zo mzdy, s účinnosťou od 1.1.2019
Interpelácie
Diskusia
Záver
Zrušenie bodu:
19. Návrh plánu kontrol na I. polrok 2021

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia OZ
Rokovanie XIV. 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, ktorá upozornila poslancov OZ a hostí, že priebeh
rokovania bude nahrávaný na záznamové zariadenie. Za zapisovateľku určila p. Mojžišovú

Gondovú, za overovateľov zápisnice poslancov p. Vavreka a p. Pála, do návrhovej komisie za
predsedu p. Štulajterovú, za členov p. Kapustová a p. Mojžiš.
Hlasovanie za program
Za: 7 (Mojžiš, Steinsdorferová, Vavek, Pál, Štulajterová, Brieda, Kapustová) Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka doplnila do programu body:
25. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Malachovská dolina
26. Schválenie uznesenia – Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania ÚP dokumentácie
potrvá najviac tri roky
27. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ
Poslankyňa Steinsdorferová doplnila do programu bod:
28. Zrušenie Uznesenia č. 2/17/2018 z 05.12.2018 – Odmena pre hlavného kontrolóra mesačne vo výške
25% zo mzdy, s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0
25. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Malachovská dolina
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0
26. Schválenie uznesenia – Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania ÚP dokumentácie
potrvá najviac tri roky
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0
27. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0
28. Zrušenie Uznesenia č. 2/17/2018 z 05.12.2018 – Odmena pre hlavného kontrolóra mesačne vo výške
25% zo mzdy, s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0
19. Návrh plánu kontrol na I. polrok 2021
- tento bod musí byť z programu zrušený, nakoľko od 1.1.2021 nastupuje nový kontrolór, ktorý
plán kontrol na I. polrok 2021 predloží na OZ vo februári.
Hlasovanie za zrušenie bodu v programe:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Kapustová, Štulajterová, Vavrek, Brieda), Proti: 0, Zdržal sa:
0

K bodu 2) Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Hlavná kontrolórka Benická informovala o plnení uznesení. Aktuálne je väčšina z nich splnená
a ostatné sa plnia priebežne.
Berie sa na vedomie

K bodu 3) Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Miroslava Kubišová
Poslanci OZ prerokovali žiadosť o zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-C 980/1, kde je
potrebné spraviť geometrický plán na konkrétnu časť parcely.
Hlasovanie:
Za:7 (Mojžiš, Vavrek, Steinsdorferová, Štulajterová, Kapustová, Pál, Brieda ) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 4) Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Ing. Jozef Vavrek s manželkou
Poslanci OZ prerokovali žiadosť o zriadenie vecného bremena na parc. č. KN-C 980/1, kde je
potrebné spraviť geometrický plán na konkrétnu časť parcely.
Hlasovanie:
Za:6 (Mojžiš, Steinsdorferová, Štulajterová, Kapustová, Pál, Brieda ) Proti:0 Zdržal sa:1
(Vavrek)

K bodu 5) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – 4P§P Slovakia
Poslanci OZ prerokovali žiadosť o prenájom nebytových priestorov pre firmu 4P§P Slovakia
s.r.o. na dobu neurčitú. Suma mesačného nájmu je stanovená na 40,- € mesačne vrátane energií.
Hlasovanie:
Za:7 (Mojžiš, Vavrek, Steinsdorferová, Štulajterová, Kapustová, Pál, Brieda ) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 6) Určenie ceny pri predaji pozemku pod chatou – pán Kartík
Na OZ dňa 23.09.2020 bol schválený predaj pozemku pánovi Kartíkovi na parc. č. KN-C 1349/2 k.ú.
Malachov o výmere 38m2, je potrebné ešte schváliť cenu za m2. Poslanci sa zhodli na cene 10€/m2.
Poslanci OZ schválili cenu za predaj na parc. č. KN-C 1349/2 k.ú. Malachov o výmere 38 m2 za

10,- €/m2, čo činí celkovú sumu 380,- € za 38m2.
Hlasovanie:

Za:7 (Mojžiš, Vavrek, Steinsdorferová, Štulajterová, Kapustová, Pál, Brieda ) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 7) Zrušenie uznesenia č. XIV/6/2020 – zastávka Mazúch
Pani starostka uviedla, že je potrebné zrušiť uznesenie č. XIV/6/2020, vzhľadom na to, že nejde
len o kúpu pozemku pod zastávkou Mazúch, ale aj o zámenu pozemkov.
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Brieda, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Steinsdorferová) Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 8) Prijatie nového uznesenia o zámennej zmluve – zastávka Mazúch
Obecné zastupiteľstvo v Malachove schvaľuje zámenu majetku (pozemky) obce nachádzajúce sa
v kat. území Malachov, obec Malachov, okres Banská Bystrica, vedené v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, a to:
-

novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 10985999-120/2020 zo dňa
27.08.2020 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Ján Cimerman–GEOTOP, Jesenského 16,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 10985999, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 09.09.2020 pod číslom 61-836/2020 (ďalej aj
len ako „ Geometrický plán“), a to:
 ako - (diel 1), C – KN, parc. č. 404/49, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 4 m2, ktorý bol vytvorený oddelením:
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 1946, parc. č. 404/31,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 6 m2
(výmera podľa nového stavu: 1 m2),

-

za novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 10985999-120/2020 zo dňa
27.08.2020 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Ján Cimerman–GEOTOP, Jesenského 16,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 10985999, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 09.09.2020 pod číslom 61-836/2020 (ďalej aj
len ako „ Geometrický plán“), a to:
 ako - (diel 3), C – KN, parc. č. 404/48, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 37 m2, ktorý bol vytvorený oddelením:
o od pozemku E – KN vedenom na LV. č. 2038, parc. č. 417, druh
pozemku: záhrada, o výmere: 57 m2 (výmera podľa nového
stavu: 5 m2)
vo výlučnom vlastníctve Ľubice Ondráškovej, rod Mazúchovej, nar. 24.08.1957, trvale
bytom Ortútska cesta 83/205, 974 05 Malachov, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, ktorým je potreba vzájomného usporiadania pozemkového
vlastníctva s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmere zamieňajúcich novovytvorených
pozemkov, ktorý činí 33 m2, a ktorý Obec Malachov uhradí v sume vo výške 330 Eur,
pričom obec nadobudne novovytvorené pozemky s cieľom lepšieho usporiadania
vlastníctva na verejnom priestranstve.

Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Brieda, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Steinsdorferová) Proti:0
sa:0

Zdržal

K bodu 9) Zrušenie bodu v pláne kontrol - Dolinky
Tento bod v pláne kontrol pre hlavnú kontrolórku bol schválený uznesením č. XIII/14/2020 na
OZ konanom dňa 24.06.2020. Bol doplnený poslankyňou L. Kapustovou. Na OZ konanom dňa
23.09.2020 sa poslanci dohodli s hlavnou kontrolórkou na zrušení tohto bodu v pláne kontrol.
Konkrétne sa jedná o bod č. 4. Kontrola Zmlúv o dielo – vybudovanie kanalizácie a asfaltovanie
cesty v časti zvanej „Dolinky“ na pozemku fyzických osôb.
Hlasovanie:
Za:7 (Mojžiš, Vavrek, Steinsdorferová, Štulajterová, Kapustová, Pál, Brieda ) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 10) Schválenie zámeru rekonštrukcie elektroinštalácie v budove TJ Slovan
Malachov
Poslanci OZ schvaľujú zámer rekonštrukcie elektroinštalácie v budove TJ Slovan Malachov
Hlasovanie:
Za:7 (Pál, Mojžiš, Brieda, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Steinsdorferová), Proti:0, Zdržal sa:0

K bodu 11) Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Ing. Martin Pál
Poslankyňa Steinsdorferová: v zmluve nie je spomenutá terasa. Treba terasu doplniť do dodatku.
Poslankyňa Kapustová: nakoľko má mini právnické vzdelanie, tiež jej nesedia čl. 8 a bod 10
Poslankyňa Štulajterová: chýba jej v dodatku poplatok za smeti ako podnikateľský subjekt
Poslanec Pál: platím za smeti ako podnikateľský subjekt v obci. Potvrdila to aj Erika Cavarová
zamestnankyňa OÚ, ktorá má na starosti spracovanie daní v obci.
Poslankyňa Steinsdorferová upozornila, že v Dodatku č. 4 nie je zahrnutá voda, elektrika a ani
plyn a výška mesačných záloh. Takisto sa jej nepáči, že nájomcovia v budove TJ Slovan
Malachov majú rôzne sumy prenájom. Požiadala o zosúladenie výšky nájmu.
Poslanci sa zhodli, že je potrebné do Dodatku č. 4 doplniť priestor nájmu o terasy a výšku
mesačných záloh za plyn a elektriku.
Hlasovanie:
Za: 6 (Pál, Mojžiš, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti: 1 (Steinsdorferová) Zdržal
sa: 0

K bodu 12) Zriadenie spoločného stavebného úradu v Badíne
Pani starostka vysvetlila, že k 1.1.2021 dala pani Harmanová výpoveď. Naskytla sa možnosť
zriadiť spoločný stavebný úrad v Badíne, kde bude spadať viacej obcí - Badín, Harmanec,
Kordíky, Kyncelová, Môlča, Tajov a Malachov.
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 13) Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Badíne.

Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 14) VZN č. 119/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom
Poslanci OZ spolu s pani starostkou sa zhodli na tom, že si v budúcom roku dohodnú spoločné
stretnutie, kde sa pokúsia nájsť riešenie, aby motivovali občanov k väčšej miere triedenosti
odpadu, nakoľko na jeseň bol robený rozbor smetí z domácností, kde viac ako 50% bol
v smetných nádobách bio odpad. Takisto sa našlo veľké množstvo plastového odpadu a
stavebného odpadu. Komunálny odpad tvoril veľmi malé percento.
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 15) Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2019/2020
OZ berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2019/2020
Berie sa na vedomie
K bodu 16) Dodatok č. 1 k VZN č. 115/2019 o určení výšky dotácie na dieťa v CVČ v
Malachove
VZN č. 115/2019 určilo okrem iného aj výšku dotácie na 1 dieťa v CVČ na území obce
Malachov na rok 2020 a následne dodatkom č. 1 na rok 2021. Vo VZN nenastali iné zmeny, len
vo výške na najbližší rok.. V rámci podielových daní bola na rok 2021 určená výška 99,08 eur na
1 dieťa. Táto suma je zapracovaná v predloženom dodatku č. 1 k VZN č. 115/2019.

Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 17) Dodatok č. 3 k VZN č. 96/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
Od 1.1.2021 nastáva zmena školského zákona týkajúca sa okrem iného hlavne spôsobu určovania
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. Dodatok č. 3 k VZN č. 96/2013
určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou (zákonný zástupca
prispieva čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo veku od 2
rokov veku 20,- eur).
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 18) Určenie výšky dotácie na dieťa v CVČ
Výška príspevku sa určuje pre každý rok osobitne. Na rok 2021 je pre deti v centrách voľného
času prostredníctvom podielových daní určené obecným zastupiteľstvom 99,08 eur/dieťa/rok.
Obecné zastupiteľstvo určí, či bude CVČ mimo obce vyplatený príspevok v plnej 100% výške,
alebo len určité percento.
OZ určuje výšku dotácie na centrá voľného času, nachádzajúce sa mimo obce pre deti
z Malachova vo výške 50% čo je 49,54 € - 1dieťa/1rok
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 19) Rozpočtové opatrenie č. 5
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 20) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

Berie sa na vedomie
K bodu 21) Návrh rozpočtu na rok 2021
Poslankyňa Steinsdorferová navrhla znížiť položku 612 001 o sumu 2000,- eur nakoľko iné úrady
znižujú túto položku a my ju zvyšujeme. Podľa jej výpočtov priemerná mesačná mzda
zamestnancov OÚ vychádza 1204,- eur čo je podľa nej neprípustné.
Starostka: dala návrh na navýšenie tejto položky, lebo jednej zamestnankyni pripadla celá agenda
pošty a stavebného úradu a hospodár Mojžiš bude od januára upratovať priestory OÚ a KD.

Poslankyňa Steinsdorferová verí, že je tej práce veľa, ale podľa nej obec nie je v situácii, aby sa
platy navyšovali.
Poslanec Vavrek sa vyjadril, že minulý rok sa neschválilo navýšenie platov, no napriek snahe
zistiť výšku platu zamestnancov OÚ, nie je možné vzhľadom na GDPR zistiť túto informáciu bez
súhlasu dotknutej osoby. A keďže sa minulý rok neschválilo navýšenie platov, odporučil by tento
rok schváliť aspoň 1000,- eur. Poslanec Vavrek sa vyjadril, že v živote nikomu nezávidel jeho
plat a tak je tomu aj teraz.
Poslankyňa Steinsdorferová sa vyjadrila, že na iných OÚ jej poskytli výšku platov bez
problémov, len v Malachove je s tým problém.
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021, s tým, že sa upravuje (ponižuje) položka 612 001
o 2000,- € a položka 635 006 sa navyšuje o sumu 2000,- €.
Hlasovanie:
Za: 4 (Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová) Proti:2 (Pál, Brieda) Zdržal sa:1
(Mojžiš)
K bodu 22) Rozpočty na roky 2022-2023
OZ berie na vedome rozpočty na roky 2022-2023
Berie sa na vedomie
K bodu 23) Plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2021
OZ schvaľuje Plán riadnych zasadnutí OZ na tok 2021 s tým, že sa doplní jedno zasadnutie OZ
navyše v termíne 1.11.2021 – 05.11.2021.
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 24) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Malachovská dolina
Predmetné priestory má vo výpožičke na dobu neurčitú OZ TJ Slovan Malachov. V blízkej dobe
bude realizovaná v budove TJ Slovan Malachov rekonštrukcia elektroinštalácie .
OZ odporúča po ukončení rekonštrukcie a prejednaní svojho zámeru so zástupcami TJ Slovan
Malachov podať opätovnú žiadosť o prenájom nebytových priestorov, ktorú znova prerokuje OZ.
Berie sa na vedomie
K bodu 25) Súhlas, že proces obstarávania
dokumentácie potrvá najviac tri roky

a schvaľovania

územnoplánovacej

OZ schvaľuje Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Malachov“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie
Hlasovanie:
Za: 7 (Pál, Mojžiš, Steinsdorferová, Vavrek, Kapustová, Štulajterová, Brieda) Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 26) Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ
OZ neschvaľuje navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ na nákup Konvektomatu z nasledovným
odôvodnením: ÚPSVaR v Banskej Bystrici poskytol ZŠ s MŠ v rámci národného projektu
„Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ príspevok vo výške 15 957,31 € ako
refundáciu časti mzdových nákladov za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020. Uvedenou
refundáciou MŠ zostali v rozpočte finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré do konca roka
nie je schopná vyčerpať.
OZ odporúča presun uvedených prostriedkov na kapitálové výdavky, ktoré pokryjú nákup
Konvektomatu.

K bodu 27) Zrušenie uznesenia č. 2/17/2018 z 5.12.2018 - Odmena pre hlavného kontrolóra
mesačne vo výške 25% zo mzdy, s účinnosťou od 1.1.2019.
Poslankyňa Steinsdorferová dala žiadosť na zrušenie uznesenia, ktorým bola schválená odmena
25% zo mzdy pre hlavnú kontrolórku Ing. Ľubku Benickú od 1.1.2019.
Hlavná kontrolórka Benická sa vyjadrila, že toto uznesenie sa nemôže zrušiť nakoľko by ona
spätne musela vracať priznaných 25% odmien. Uznesenie bolo spravené na konkrétne meno
hlavného kontrolóra, takže nový kontrolór nastupujúci 1.1.2021 bude mať mzdu určenú podľa
tabuliek a nebude mu vyplácaná odmena 25% zo mzdy.
Hlasovanie:
Za: 2 (Steinsdorferová, Kapustová) Proti:5 (Pál, Mojžiš, Vavrek, Štulajterová, Brieda ) Zdržal
sa:0
K bodu 28) Interpelácie
Poslankyňa Kapustová požiadala hlavnú kontrolórku Benickú či, by jej mohla poslať kontrolnú
činnosť.
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že všetko je k nahliadnutiu na Obecnom úrade, posielať
kontrolnú činnosť nebude.
Poslankyňa Kapustová sa informovala, či nie je potrebné uznesenie k úľave nájmu Ing. Martina
Pála.
Hlavná kontrolórka odpovedala, že v čase „korony“ sa nemohli ľudia stretávať. Vtedy stačí
odpoveď mailom, tento spôsob sa považuje za korektný.
Poslankyňa Kapustová by chcela poprosiť hospodára, či by mohol pivné súpravy ( stoly a lavice),
ktoré sú na ihrisku opraviť, nakoľko od novembra s nimi nikto nič nerobil.
Hospodár odpovedal, že pivné súpravy (lavice a stoly) sú už dávno opravené.
Poslankyňa Kapustová nesúhlasí s tým ako hlasovala k Dodaktu č. 4 (Ing. Martin Pál) a chcela by
zmeniť svoje hlasovanie, nakoľko hlasovala za tento Dodatok č. 4, ale rozmyslela si to a chcela

by hlasovať záporne. Na čo jej hlavná kontrolórka odpovedala, že dodatočne to nie je možné,
keďže hlasovanie už prebehlo.
Poslanec Mojžiš sa poďakoval p. Štulajterovej za prípravu ÚPD a takisto sa poďakoval pani
starostke za prípravu celoplošného testovania a takisto osobám, ktoré sa na tom všetkom
podieľali.
Poslankyňa Štulajterová chcela informovať kolegov o tom, že cesta od Zádrapov po Agro MG
poza domy je vedená ako Ortútska cesta, čo sa zdá byť nelogické a mala by pokračovať ako
Bučinová ulica. Či je možné nejakým spôsobom riešiť zmenu názvu tejto cesty. Odpovedala
starostka, že preverí možnosti zmeny názvu ulice v prípade, že obyvatelia bývajúci v predmetnej
lokalite nebudú mať nič proti zamýšľanému zámeru.
K bodu 29) Diskusia
Poslankyňa Steinsdorferová sa informovala, či už má OÚ vybraného ekonóma.
Pani starostka odpovedala, že áno.

Starostka sa poďakovala a ukončila zasadnutie OZ.

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka obce

---------------------------------------------I. overovateľ Ing. Martin Pál

-----------------------------------------------II. overovateľ Ing. Jozef Vavrek

