Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Zdychava
konaného dňa 05. mája 2017
Prítomní:

Ján Poliak starosta obce
Poslanci : Stanislav Školník, Mária Mičkiová , Jaroslav Oravec,
Mária Kubejová , Roman Siman

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Mária Hudáková, zam. obce
Podľa priloženej prezenčnej listiny

NÁVRH PROGRAM
zasadania obecného zastupiteľstva
Návrh programu zasadania
A,
B,
C,
D,

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Predloženie návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva

1. Návrh VZN č. 1/2017 o udeľovaní verejných uznaní obce
2. Správa o výsledku odbornej skúšky bleskozvodov na budovách obce
3. Návrh opatrení ohľadom výsledku skúšky obecných bleskozvodov
4. Návrh na zakúpenie stolového počítača pre kanceláriu OcÚ
5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti ,zastavaná plocha EN 81 o výmere 303 m
6. Prerokovanie žiadosti občanov / dotácia na záujmové krúžky/
7. Rôzne – diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Hlasovanie
za: 5 , Školník Stanislav, Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu A zahájenie.
Starosta obce Ján Poliak privítal prítomných, poslancov OZ , hlavného kontrolóra obce
a zahájil zasadanie OZ.
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu päť, poslancov OZ sú prítomný piati to
znamená ,že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu B. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Poslanci OZ prijali uznesenie 7/2017
Overovatelia zápisnice: Mária Mičkiová a Roman Siman
Zapisovateľka:
Mária Hudáková
Hlasovanie
za: 5 , Školník Stanislav, Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu C kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce podal informáciu o plnení prijatých uznesení schválených na poslednej
chôdzi poslancov OZ v Muránskej Zdychave. Konštatoval, že uznesenie je splnené.
K bodu D predloženie návrhu programu zasadania
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ poslanci obecného zastupiteľstva
tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok schválili uznesením OZ č 1/2017
1. Návrh VZN č. 1/2017 o udeľovaní verejných uznaní obce
2. Správa o výsledku odbornej skúšky bleskozvodov na budovách obce
3. Návrh opatrení ohľadom výsledku skúšky obecných bleskozvodov
4. Návrh na zakúpenie stolového počítača pre kanceláriu OcÚ
5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti ,zastavaná plocha EN 81 o výmere 303 m
6. Prerokovanie žiadosti občanov / dotácia na záujmové krúžky/
7. Rôzne – diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Hlasovanie
za: 5 , Školník Stanislav, Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 1 Návrh VZN č.1/2017 o udeľovaní verejných uznaní obce
K tomuto bodu starosta obce predložil návrh na schválenie VZN 1/2017 o udeľovaní
verejných uznaní obce Muránska Zdychava
K bodu 1 prijali poslanci OZ uznesenie č.9/2017 odst.7
K bodu 2 správa o výsledku odbornej skúšky bleskozvodov na budovách obce
Starosta obce predložil poslancom OZ jednotlivé správy revízneho technika o stave
bleskozvodov na budovách obce a to na budove KD, na budove bývalej MŠ a miestnej
zvonice
K bodu 3 návrh opatrení ohľadom revízie bleskozvodov
K tomuto bodu programu bol predložení návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z revízie bleskozvodov
K bodu 4 návrh na zakúpenie stolového počítača pre kanceláriu OcÚ
Starosta informoval OZ ,že bol pre kanceláriu OcÚ zakúpení stolový počítač – zostava
v hodnote 657,10 Eur. Dôvod nákupu došlo k poruche nota bokov ACER EX 5513
zakúpeného 3.7.2007 a DELL zakúpeného 13.12.2008. nakoľko sa jedná o staršie dnešným
požiadavkám nezodpovedajúce zariadenia ich oprava by bola nerentabilná. Zároveň požiadal
poslancov OZ ,aby uvedené nota boky boli vyradené z majetku obce.
K bodu 5 návrh na odkúpenie nehnuteľnosti, zastavaná plocha EN 81 o výmere 303 m
V tomto bode poslanci OZ prerokovali návrh odkúpiť nehnuteľnosť susediacu z budovou
obecného úradu a Ľudovým domčekom .
Odôvodnenie : nehnuteľnosť parcela č.81 je vo vlastníctve viacerých vlastníkov
o nehnuteľnosť a budovu ,ktorá je na pozemku postavená sa nikto nestará . Hrozí, že
v krátkej dobe môže dôjsť k narušeniu statiky stavby a k ohrozeniu obyvateľov nakoľko
stavba je tesne pri miestnej komunikácií.
Z estetického dôvodu sa už aj v dnešnej dobe pokosenie pozemku zabezpečuje obec
K bodu 6 .prerokovanie žiadosti od občanov / dotácia na záujmové krúžky /
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pani Andrei Rusnákovej ohľadom schválenia
dotácie na podporu záujmového krúžku pre jej syna Jaroslava jedná sa o hru na akordeón.
Jaroslav Rusnák navštevuje krúžok v ZUŠ Revúca.
K bodom programu 1 až 6 poslanci OZ prijali uznesenie číslo 9/2017
Hlasovanie
za: 5 , Školník Stanislav, Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7 diskusia
Starosta obce informoval OZ s ústnou požiadavkou pána Igora Bodnára bytom v Muránskej
Zdychave č.d. 55 ,aby obec previedla – vybudovala na poľnej ceste smerom na Hŕbok zberač
dažďovej vody ,ktorá pri búrkach vyteká a znečisťuje miestnu komunikáciu vedľa
rodinných domov .č. 55 a 49.
Jaroslav Oravec hovoril o tom, že v prípade odkúpenia nehnuteľnosti EN parcela č.81 by
bolo najlepšie existujúcu stavbu zbúrať a na pozemku zriadiť malé detské ihrisko
Mária Kubejová vo svojom diskusnom príspevku hovorila o tom, že na internete –
slovanet sú časté poruchy a rýchlosť nezodpovedá zmluve.
Diskusia bola ukončená na návrh poslankyne pani Marií Mičkiovej , za ukončenie diskusie
hlasovali 5 poslanci OZ
K bodu 9 návrh na uznesenie
Na základe dohody poslancov OZ starosta obce predložil návrhy na uznesenia OZ poslanci
o nich hlasovali tak, ako je uvedené v zápisnici a pri jednotlivých uzneseniach.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil
Zasadanie bolo ukončené o 20 45 min
Zapísala Mária Hudákova _________________
Overili :

Mária Mičkiová ________________
Roman Siman

________________

V Muránskej Zdychave dňa 05.05.2017

