Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 2/2018
konaného dňa 18.04.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh Programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
c) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018.
4. Žiadosť Mesta Liptovský Mikuláš o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
5. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
na pozemok KN-E 563/2 v k.ú. Podtureň.
6. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
7. Žiadosť občana obce o prenájom nebytových priestorov za účelom poskytovania
kaderníckych služieb.
8. Žiadosť OFK Podtureň o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
9. a) Žiadosť J. Forgáča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
b) Žiadosť manž. Miturovcov o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
c) Žiadosť M. Rybanského o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
d) Žiadosť manž. Macalákovcov o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
10. Žiadosť Jaroslava Kutlíka o Zámennú zmluvu.
11. Rôzne:
a) Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017.
b) Informácia o hospodárení spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2017.
c) Informácia o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2017.
d) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení
verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.
e) Informácia starostu o oprave ciest v obci v roku 2018.
f) Informácia starostu o konaní osláv – Deň víťazstva nad fašizmom.
12. Diskusia, pripomienky občanov, interpelácie poslancov.
13. Návrh uznesení.
14. Záver.

1. V úvode dnešného druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.
Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Zdeno Kondor a Ing. Imrich Mlynarčík. Starosta
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo
o 18.30 hod.
2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 2/2018 bola starostom určená p. Lenka Stašová,

za overovateľov zápisnice boli starostom určení Milan Réti a Bc. Tomáš Dzuriak. OZ
vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
2/2018. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Bc. Ivona Vejová a Mgr. Ivana
Mlynarčíková. (uznesenie 19/2/2018) OZ schválilo návrh program zasadnutia OZ č.
2/2018, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
(uznesenie 19/2/2018) Uznesenie prijaté o 18.34 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 ( Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
Následne poslanci OZ hlasovali o zmene návrhu programu zasadnutia OZ, ktorá sa
týkala doplnenia bodu do programu OZ – Žiadosť Jaroslava Kutlíka o Zámennú
zmluvu. OZ schválilo zmenu programu zasadnutia OZ č. 2/2018 s doplnením bodu 10 –
Žiadosť Jaroslava Kutlíka o Zámennú zmluvu. (uznesenie 19/2/2018) Uznesenie prijaté
o 18.35 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 ( Zdeno Kondor, Ing. Imrich
Mlynarčík).
3. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2018 boli splnené. Nebolo splnené
uznesenie č. 46/4/2012.
Uznesenia č. 13/2/2015, 92/10/2015, 75/6/2016 a 113/9/2016 sú v plnení. (uznesenie
20/2/2018) Uznesenie prijaté o 18.40 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
4. Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na centrá
voľného času. Mesto žiada o dotáciu vo výške 42,-€ na žiaka, pričom počet žiakov
uvádza 12. Starosta vyzval ekonómku obce p. Janu Sochorovú, aby sa vyjadrila či je
žiadosť v poriadku.
Jana Sochorová – referentka: mesto požiadalo o dotáciu na 12 detí, ale na 1 dieťa, na
ktoré požiadalo Mesto Liptovský Mikuláš o dotáciu, požiadalo aj Mesto Liptovský
Hrádok, tak majú nárok len na 11 detí. OZ schválilo poskytnutie dotácie Mestu
Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo výške
42,-€/1 dieťa. (uznesenie 21/2/2018) Uznesenie prijaté o 18.45 hod. Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
5. Opätovne bol predložený Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok KN-E
563/2, ktorý je dotknutý realizáciou stavby „Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok –
Areál ČOV – zahustenie TS Belá“. Vecné bremeno by bolo zriadené v rozsahu 52 m2
v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Jednorazová odplata za
zriadenie vecného bremena by bola vo výške 115,88 € bez DPH. OZ schválilo zriadenie
odplatného vecného bremena na pozemok parc. č. KN-E 563/2 v rozsahu dielu č. 5
o výmere 52 m2, na základe GP č. 45347191-37/2015, z dôvodu zrealizovania stavby
„Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Areál ČOV – zahustenie TS Belá“,
v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučnú, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36442151. (uznesenie 22/2/2018) Uznesenie prijaté o 18.48 hod. Za: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
6. Starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 3, 4 a 5.
Poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č.

3, 4, 5. (uznesenie 23/2/2018) Uznesenie prijaté o 18.49 hod. Vzali na vedomie: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
7. V tomto bode bola opäť predložená žiadosť Romana Baláža o prenájom nebytových
priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva.
starosta: bol tu pán Baláž, vysvetlili sa mu požiadavky poslancov. Pán Baláž je
ochotný platiť mesačný nájom vo výške 50,-€. Mimo nájmu si bude hradiť aj energie.
Nebytové priestory chce prenajať zatiaľ do konca roka. Ak by mu kaderníctvo išlo, tak
by mal záujem o predĺženie nájmu aj by bol ochotný platiť vyšší nájom. Sú to slušní
ľudia, nájom vo výške nájmu za byt by bol neúnosný. 50,-€ na začiatok je dosť, nevie
do čoho ide, ako sa to rozbehne. Otváram diskusiu, vyjadrite sa k tomuto bodu:
Bc. Ivona Vejová: ja súhlasím s tvojim návrhom, keby bol nájom vo výške nájmu za
byt vyšlo by to 150,-€/mesiac + energie, to by bolo veľa a nevie do čoho ide.
OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytového
priestoru o výmere 44,86 m2 nachádzajúceho sa zo severnej strany Polyfunkčnej
budovy súp. č. 166 na parc. č. KN-C 443/6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemcovi Romanovi Balážovi – Sima, so sídlom Nová 515/10, 033 01 Podtureň,
IČO: 37379178. Cena za prenájom nebytového priestoru je 50,-€/mesačne, záujemca
bude znášať všetky náklady na energie. Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstvo v Podturni považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie služieb občanom.
(uznesenie 24/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.00 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
8. OFK Podtureň požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 6.000,-€.
starosta: ja som za to, aby sa im poskytla celá suma 6.000,-€.
Jana Sochorová – referentka: v rozpočte je len 5.700,-€.
starosta: nemôžeme to navýšiť?
Jana Sochorová – referentka: nie je nachystaná zmena rozpočtu.
Milan Réti: už fungujeme s 3-mi mužstvami, 2 žiacke mužstvá a 1 mužstvo dospelých.
Už máme 25 detí.
Bc. Ivona Vejová: to máte rozdelené vekovo?
Milan Réti: máme deti do 9 rokov, deti do 11 rokov. Máme aj 7 dievčat. Podarilo sa
nám prihlásiť na turnaj do Kraľovian, darí sa nám. OZ schválilo poskytnutie dotácie
OFK Podtureň z rozpočtu obce vo výške 5.700,-€. (uznesenie 25/2/2018) Uznesenie
prijaté o 19.08 hod. Za: 4 (Milan Réti, Bc. Tomáš Dzuriak, Bc. Ivona Vejová, Ing.
Zdeno Mlynarčík), Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Mgr. Ivana Mlynarčíková), Neprítomní: 2
(Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
9. a) Jakub Forgáč požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 644/147 vo vlastníctve
obce, ktorý pozostáva z dielu 34 o výmere 28 m2 a z dielu 31 o výmere 48 m2. Tieto
vlastní obec v 5/6-inách. O odkúpenie žiada z dôvodu zcelenia pozemku na ktorom
plánuje postaviť rodinný dom. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu
nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/147, ktorý bol
vytvorený na základe geometrického plánu č. 44523106 - 23/2016 a pozostáva
z dielu 34 o výmere 28 m2 a z dielu 31 o výmere 48 m2, ktoré vlastní obec Podtureň

v 5/6-inách, z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi Jakubovi Forgáčovi,
bytom Jána Böhmera 52, 033 01 Podtureň.
Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2. Kupujúci bude zároveň
znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra
nehnuteľností.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni považuje tieto
skutočnosti:
1. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/147 sú neupotrebiteľným nehnuteľným
majetkom pre obec,
2. obec predmetné podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/147 nevyužíva,
3. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/147 bezprostredne susedia
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ich kúpou dôjde k sceleniu pozemku.
(uznesenie 26/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.16 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
b) Ing. Branislav Mitura a Lenka Miturová požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. KN- C
644/106 vo vlastníctve obce, ktorý pozostáva z dielu 32 o výmere 237 m2, z dielu
35 o výmere 16 m2 a z dielu 38 o výmere 44 m2, ktoré vlastní obec v 5/6-inách.
O odkúpenie žiadajú z dôvodu zcelenia pozemku na ktorom plánujú postaviť rodinný
dom. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu
na pozemku parc. č. KN-C 644/106, ktorý bol vytvorený na základe geometrického
plánu č. 44523106 - 23/2016 a pozostáva z dielu 32 o výmere 237 m2, z dielu 35
o výmere 16 m2 a z dielu 38 o výmere 44 m2, ktoré vlastní obec Podtureň v 5/6-inách,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcom Ing. Branislavovi Miturovi a Lenke
Miturovej, Cédrová 490/3, 031 04 Liptovský Mikuláš.
Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2. Kupujúci bude zároveň
znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra
nehnuteľností.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni považuje tieto
skutočnosti:
1. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/106 sú neupotrebiteľným nehnuteľným
majetkom pre obec,
2. obec predmetné podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/106 nevyužíva,
3. podiely na pozemku parc. č. 644/106 bezprostredne susedia s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov, ich kúpou dôjde k sceleniu pozemku.
(uznesenie 27/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.16 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
c) Michal Rybanský požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 644/109 vo
vlastníctve obce, ktorý pozostáva z dielu 44 o výmere 260 m2 a z dielu 47 o výmere
30 m2. Ďalej požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 644/35 o výmere 192 m2.
Pozemky obec vlastní v 5/6-inách. O odkúpenie pozemkov žiada z dôvodu ich
zcelenia, na pozemkoch plánuje postaviť rodinný dom. OZ schválilo v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C
644/109, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu č. 44523106 - 23/2016
a pozostáva z dielu 44 o výmere 260 m2 a z dielu 47 o výmere 30 m2, ktoré vlastní
obec Podtureň v 5/6-inách a zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – pozemku
parc. č. KN-C 644/35 o výmere 192 m2, ktorý vlastní obec Podtureň v 5/6-inách
z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi Michalovi Rybanskému, Haanova
2601/46, 851 04 Bratislava.

Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2. Kupujúci bude zároveň
znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra
nehnuteľností. Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni
považuje tieto skutočnosti:
1. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/109 a pozemok parc. č. KN-C 644/35
sú neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom pre obec,
2. obec predmetné podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/109 a pozemok parc.
č. KN-C 644/35 nevyužíva,
3. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/109 a pozemok parc. č. KN-C 644/35
bezprostredne susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ich kúpou dôjde
k sceleniu pozemku. (uznesenie 28/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.16 hod.
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
d) Ing. Patrik Macalák a Dáša Macaláková požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
644/104, ktorý pozostáva z dielu 41 o výmere 453 m2 a z dielu 37 o výmere 146 m2, ktoré
vlastní obec v 5/6-inách. O odkúpenie pozemku požiadali z dôvodu jeho zcelenia, na
pozemku plánujú postaviť rodinný dom. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného
majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/104, ktorý bol vytvorený na
základe geometrického plánu č. 44523106 - 23/2016 a pozostáva z dielu 41 o výmere
453 m2 a z dielu 37 o výmere 146 m2, ktoré vlastní obec Podtureň v 5/6-inách z dôvodu
hodného obitného zreteľa záujemcom Ing. Patrikovi Macalákovi a Dáši Macalákovej,
Ondreja Jarjabka 558/4, 033 01 Podtureň.
Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2. Kupujúci bude zároveň
znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra
nehnuteľností.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni považuje tieto
skutočnosti:
1. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/104 sú neupotrebiteľným nehnuteľným
majetkom pre obec,
2. obec predmetné podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/104 nevyužíva,
3. podiely na pozemku parc. č. KN-C 644/104 bezprostredne susedia s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov, ich kúpou dôjde k sceleniu pozemku. (uznesenie 29/2/2018)
Uznesenie prijaté o 19.16 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno
Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
10. Jaroslav Kutlík, Podtureň 527 požiadal obec o zámennú zmluvu na pozemok parc. č.
KN-C 644/59 o výmere 455 m2, ktorý vlastní v 1/1-ine. Na tomto pozemku je na
základe stavebného povolenia č. SOcÚ/PO – 3440/2011 zo dňa 14.02.2012 povolená
stavba „Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“. Táto stavba je už
vybudovaná ale nie je skolaudovaná. Ďalej chce zameniť pozemok parc. č. KN-C
644/102 o výmere 583 m2, ktorý vlastní v 5/6-inách. Tento pozemok ide súbežne
s pozemkom parc. č. KN-C 644/59 a nachádza sa na ňom zelený pás. Tieto dva
pozemky chce zameniť s pozemkom vo vlastníctve Obce Podtureň a to s pozemkom
parc. č. KN-C 648/78 o výmere 58 m2, ktorý bol na základe GP č. 44523106-21/2016
vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 648/43, ktorý vlastní obec Podtureň v 5/6-inách.
Pozemok parc. č. KN-C 648/78 by chcel využiť pre potreby pizzerie. Starosta vyzval
poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.
Danuša Beláková – hlavná kontrolórka: pozemky môžu ísť zámennou zmluvou ale
rozostavaná stavba darovacou zmluvou.

OZ schválilo zámenu pozemku parc. č. KN-C 644/59 o výmere 455 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 929 vo vlastníctve Jaroslava Kutlíka,
Podtureň 527 v 1/1-ine za podiel na pozemku parc. č. KN-C 648/78 o výmere 58 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Podtureň, Hlavná 164,
Podtureň, IČO: 00315699 v 5/6-inách.
OZ vzalo na vedomie:
1) Informáciu starostu, že Jaroslav Kutlík, bytom Podtureň 527 má záujem Obci
Podtureň darovať podiel 5/6-in na pozemku parc. č. KN-C 644/102 o výmere 583 m2,
druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 1511.
2) Informáciu starostu, že Jaroslav Kutlík, bytom Podtureň 527 má záujem Obci
Podtureň darovať rozostavanú stavbu na pozemku parc. č. KN-C 644/59 a to stavbu
„Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“, na ktorú bolo vydané
stavebné povolenie č. SOcÚ/PO – 3440/2011 zo dňa 14.02.2012. (uznesenie 30/2/2018)
Uznesenie prijaté o 19.32 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno
Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).

11. a) V tomto bode bol predložený Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017. OZ vzalo na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017. (uznesenie 31/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.34 hod. Vzali na vedomie:
5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
b) Konateľ spol. NBD – Podtureň, s.r.o. informoval poslancov o hospodárení spol. NBD
– Podtureň, s.r.o. za rok 2017. Výsledkom hospodárenia spoločnosti je zisk vo výške
717,18 €. OZ vzalo na vedomie informáciu konateľa spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o.
o hospodárení spoločnosti za rok 2017. (uznesenie 32/2/2018) Uznesenie prijaté
o 19.36 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor,
Ing. Zdeno Mlynarčík).
c) Konateľ spol. NBD – Podtureň, s.r.o. informoval poslancov, že jediný spoločník
spoločnosti – Obec Podtureň schválil účtovnú závierku spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za
rok 2017. Zisk vo výške 717,18 € ostáva nerozdelený a v celej výške bude preúčtovaný
do nerozdeleného hospodárskeho výsledku minulých rokov. OZ vzalo na vedomie
informáciu starostu o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok
2017. (uznesenie 33/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.38 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti:
0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
d) Členovia komisie na ochranu verejného záujmu informovali prítomných, že
oznámenie verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom
znení za rok 2017 bolo podané v zákone stanovenom termíne. Zo strany komisie neboli
žiadne výhrady k podanému oznámeniu. OZ vzalo na vedomie informáciu členov
komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára –
starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení za rok 2017. (uznesenie
34/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.40 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).

e) Starosta informoval poslancov, že by chcel, aby sa zrekonštruovala miestna
komunikáciu Hlavná od št. cesty I/18 po Jamníček a časť miestnej komunikácie Jozefa
Žiaka. Chcel, aby sa opravila aj MK Jána Bömera, ale občania chcú najskôr opraviť
vodovod. Na budúci týždeň má starosta s občanmi tejto ulice stretnutie. Starosta rokoval
s riaditeľom LVS a.s., požiadame spoločnosť LVS, a.s., aby našu obec zaradili
s rekonštrukciou vodovodu na ulici Jána Böhmera do plánu investičných akcií na rok
2019. Keď sa opraví vodovod a prípojky, potom sa môže opraviť aj miestna
komunikácia. V roku 2019 bude zverejnená výzva, cez ktorú by sme chceli zrealizovať
vyasfaltovanie miestnej komunikácie Hlavná od Jamníčka po rodinný dom súp. č. 1
vrátane vybudovania chodníka od kultúrneho domu po rodinný dom súp. č. 1.
Milan Réti: na ul. Jána Böhmera sa bude rušiť chodník alebo zostane?
starosta: ešte nevieme, lebo sa bojíme, že keď sa odstráni chodník, tak ľuďom
popadajú ploty, musíme to ešte zvážiť.
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu o oprave ciest v obci v roku 2018. (uznesenie
35/2/2018) Uznesenie prijaté o 19.52 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).
f) V tomto bode starosta informoval poslancov, že položenie vencov k miestnemu
pamätníku pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutoční dňa 07.05.2018
o 19.00 hod.. Starosta poprosil poslancov, aby sa akcie zúčastnili.
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu o konaní osláv – Deň víťazstva nad fašizmom
dňa 07.05.2018 o 19.00 hod. pri miestnom pamätníku. (uznesenie 36/2/2018)
Uznesenie prijaté o 19.54 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
(Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík).

12. V diskusii starosta informoval poslancov, že na MDD chce spraviť akciu na futbalovom
ihrisku poobede s juniálesom. Akcia by sa konala dňa 02.06.2018, príde kapela
AMIRAL, akciu zabezpečíme cez agentúru.
Bc. Ivona Vejová: konečne to bude poobede.
Bc. Ivona Vejová: má dotaz od občanov, železničná stanica je v hroznom stave, kto to
má na starosti?
starosta: je to majetok železníc, ktoré sa o ňu nestarajú, staráme sa o ňu my, dáme to do
poriadku.

13. Členovia návrhovej komisie prečítali návrhy uznesení z dnešného druhého zasadnutia
OZ.

14. V závere poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie
ukončil. Zasadnutie skončené o 20.00 hod.

V Podturni dňa 18.04.2018
Zapísala:
Lenka Stašová

....................................

Zápisnicu overili:
Milan Réti

.....................................

Bc. Tomáš Dzuriak

.....................................

......................................
Marián VOJTÍK
starosta

