Z Á P I S N I C A
z rokovania OZ konaného dňa 23.3.2009 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.
Overovatelia zápisnice: E.Cibuľová , F. Beňo
Zapisovateľka: A. Henčelová
Prítomní 6-ti poslanci.
P r o g r a m:
1.Schválenie finančných prostriedkov na multifunkčné ihrisko
2.Rôzne – Spolufinancovanie miestnej komunikácie
- Diskusia
S predloženým programom rokovania súhlasili všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 1
Schválenie finančných prostriedkov na multifunkčné ihrisko
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e zabezpečenie spolufinancovania celkového projektu výstavby viacúčelového
ihriska vo výške minimálne 500.000,- Sk = 16.597,- €.
Bolo prijaté U z n e s e n i e č. 15/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci .
K bodu č. 2
- Schválenie spolufiancovania miestnej komunikácie.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e spoluúčasť na rekonštrukcii miestnej komunikácie Cigánsky plac vo výške
135.000,- Sk = 4.481,- €.
Bolo prijaté U z n e s e n i e 16/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.
–

Diskusia:

V.Prokaj – presakuje voda na jeho pozemku
starosta – príde na miesto s členom stav. Komisie
Ing. Láslo -začína tam asfaltka, bude potrebné kopať ručne, prizvať plynárov
J.Čierny – opraviť cestu pod Vrchy smerom na Lúčky – vysypať makadamom
Ing. Láslo – opravy ciest zaradiť do postupnosti
V.Pivarčiová – je za šport, ale či bude multifunkčné ihrisko pre vyvolených, alebo pre všetkých a
nie ako v minulosti tenisové ihrisko

Ing. Láslo – tenisové ihrisko urobila skupina nadšencov, toto ihrisko bude mať prevádzkový
poriadok. Na vybudovanie sú dotácie u Úradu vlády, treba to využiť
starosta – vybudovanie ihriska bude bez sponzorov
F.Beňo – z ihriska boli posielaní preč že mali zlú obuv. Záujem ale nebol veľký
V.Pivarčiová – nemá dobré skúsenosti osobne s možnosťou využitia. Znovu tam bude smetisko.
Starosta – určí sa správca, kedy kto bude mať tréning, kedy verejnosť
J.Čierny – čo je so psami od Ivaničov
M.Beneš - dnes bolo priestupkové konanie, na základe nahlásenia na políciu pani Kubalovou.
Dostal pokutu 33 €. Dnes zasadala aj KVP. Pán Ivanič sľúbil nápravu.
V.Prokaj – deti chodia samé a ohrozujú ich voľne pobehujúce psi. Aká je kvalita vody.
Starosta- dnes brali vzorky. Zatiaľ je voda závadná.
M.Beneš – keď bola pristavená cisterna, ľudia si nechodili naberať vodu
starosta – chlór sa meria pravidelne, je v norme, meria sa na spotrebisku
L.Pastier – ako riešiť tých, ktorí neplatia, veľa ľudí nemá vodomer. Nie všetci, čo sú napojení na
čističku platia stočné. Mala sa dať zľava na platbu za vodu.
starosta- kto nemá vodomer, platí priemerom, harmanecká voda sa plánuje priviesť až po kopanicu.
Ing. Láslo – vieme ako pracovala čistička. Čo sa týka platenia za vodu, len teraz sa vyhotovujú
zmluvy o odbere, nemôže sa vymáhať, môžeme ho odpojiť
P.Heiler – zmluvy boli ale jednostranné, zle spracované, ale nevie prečo sa nedokončili všetky
V.Prokaj – nie je pravda, že sa hygiena nezaujímala o vodu
starosta – rozbory nám robí len hygiena. Zmluvy sa pripravujú v spolupráci s právnikom. Úrad sa
vybavil počítačmi, ktoré sú prepojené čo skvalitní a urýchli prácu
V.Prokaj – keď bude všetko v počítačoch, zníži sa aj počet pracovníkov, všade znižujú stavy a tu je
to naopak. Nenajde sa nikto z obce, kto by mohol robiť na Ocú?
Starosta – malo prísť k zmene ekonómky, oslovené boli ekonomky aj z našej obce, ale nemali
záujem. Výberové konanie na miesto ekonómky na miesto pani Kubalovej – na ekonomické práce.
Bol konkurz na internete .Na práce s počítačom je šikovný pán Jány. Bude s ním uvažovať aj do
budúcna.
V.Prokaj – keď ČOV nefunguje, prečisťovať chodili v minulosti pracovníci
Ing. Láslo – reforma obecnej správy – čo bolo delimitované od štátu tak to musí niekto robiť. Je na
starostovi ako a koho príjme, nemusí robiť výberové konanie.
V.Čierna – aká je perspektíva s vodou – vybudovanie vrtu
M.Valek – do leta by mal byť vrt hotový
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.
Overovatelia: E. Cibuľová …...................
F. Beňo ….....................
Zapisovateľka: A. Henčelová …......................
Stanislav Neuschl
starosta obce

