
ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 
DŇA 27.6.2021

V MALOM BOROVOM

Začiatok schôdze o 15,oo

Prítomný je starosta obce, štyria členovia OZ a kontrolór obce. Poslanec OÚ p.Vrašťák 
Miroslav sa ospravedlnil pre zdravotné problémy

OZ otvoril starosta obce privítal zúčastnených. Potom predal slovo zástupcovi, aby ďalej 
viedol schôdzu. Zástupca dal hlasovať o programe schôdze, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili.     5 – 0 - 0              uz.č.29/2021                                                                                                     

Potom zast. starostu obce navrhol v bode dva overovateľov zápisnice  p.Františka Kurajdu 
a p.Miroslava Kováča. OZ ich jednohlasne zvolili  4 – 0 – 0   uz.č.05/2021

K bodu č. 3 Starosta uviedol, že p.Zatovičová nereaguje na výzvu starostu obce. Tento 
bod sme brali na vedomie                                      uz.č.17/2021

K bodu č.4  Jedná sa o sťažnosť RD 58, 61 a 151, že stĺp, ktorým podopiera stavbu RD č. 
56 je na obecnej ceste a sťažovatelia sa domáhajú ho odstrániť. Poslanci odporučili 
starostovi obce odpovedať na žiadosť majiteľov nehnuteľnosti RD 58,151 a 61 ohľadom 
prekážky na komunikácií pri rod. dome č. 56 a upovedomiť aj vlastníka RD č.56. nech  
predmetnú prekážku dajú zamerať geodetovi. V prípade, že prekážka bude na obecnej 
ceste, majiteľ RD č.56 bude nútený prekážku a aj náklady spojené so zameraním odstrániť 
na svoje náklady. Ak bude prekážka na súkromnom pozemku, tak náklady spojené 
s vymeraním budú znášať žiadatelia o odstránenie prekážky.

 4  - 0 - 0   uz.č.25/2021.  

K bodu č.5 Starosta obce predniesol návrh, na opravu priepustu, jeho predĺženie pri č.d. 
92. Poslanci tento návrh schválili  4 – 0 – 0         uz.č. 14/2021

K bodu č.6 Starosta obce dal návrh na schválenie opravy vodovodnej prípojky na 
,,Porubu“. Poslanci tento návrh schválili. 4 – 0 – 0    uz.č.30/2021 

K bodu č.7 Starosta predniesol problém, ktorý vznikol pri výrobe odvodnenia obecnej 
cesty na Novoti.  Výrobou žľabov sa poškodila cesta a čim dlhšie sa čaká, tým sa cesta 
hlavne po zime zhoršuje. Preto sa starosta rozhodol opraviť aspoň tie najhoršie časti 
cesty. Poslanci s návrhom opravoy poškodenej časti obecnej cesty na Novoť súhlasili, 
a doporučuli starostovi obce zistiť cenu opravy a vybrať najlacnejší variant.                              
4 – 0 - 0                                           uz.č.20/2021              



Obecné cesty sa môžu opotrebovať a kaziť aj preťaženosťou nákladnými autami a to pri 
výstavbe nových, alebo opravách starších budov v našej obci. Preto poslanci odporučili 
starostovi obce, aby požiadal DI LM o schválenie rozmiestnenia dopravných značiek 
v našej obci a to ,,Zákaz nákladných automobilov s dodatkovou tabuľou do 10 ton. Jedná 
sa o značky B6 a E6 do 10t. Značky sa umiestnia na začiatku s križovatkami obecných ciest 
a ,,hlavnej cesty“  na Novoť, na Porubu, ku Kováčovi M, ku Červeňovi M a ku kostole. 
uz.č.26/2021

 K bodu č.8 Problém vznikol ešte za starostu p.Kokošky Jána, keď dovolil, aby si RD č.d. 
106 – 110 na vlastné náklady opravili prípojku. Dotknutí majitelia RD a hlavne z RD č.106 
a 110 nechcú  z tohto dôvodu platiť za vodu. Preto poslanci OÚ súhlasili s vyúčtovaním 
tejto prípojky obecným úradom a účtovať spotrebu vody majiteľom.                                                   
4 – 0 – 0      uz.č.22/2021

                    Poslanci tiež súhlasili s pripojením vodovodnej prípojky pre Ing. Honzu za 
obvyklých podmienok          4 – 0 – 0    uz.č.21/2021 

K bodu č.9 Na žiadosť hlavného kontrolóra obce poslanci OÚ súhlasili so zvýšením jeho 
platu na hrubú mzdu 85,3 € mesačne.      4 – 0 – 0        uz.č.23/2021

K bodu č.10 Starosta zahájil diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p.Milan Šablatúra a poukázal 
na zlý stav vodomerov, navrhol vytvoriť skupinu z poslancov OÚ na kontrolu 
vodomerných hodín. Návrh na vytvorenie komisie odporučili poslanci OÚ starostovi obce.            
uz.č.27/2021

Pán Šablatúra Milan mal druhý príspevok a to oboznámiť Slovenskú distribučnú, o orezaní 
stromov popod elektrické vedenie. Poslanci OÚ doporučili starostovi obce upovedomiť 
Severoslovenskú distribučnú o vyrúbaní stromov popod el. vedenie.        uz.č.28/2021

Pán Šablatúra Milan mal aj tretí príspevok, s ktorým poslanci OÚ súhlasili, aby na cintorín 
sa kúpila stavbárska zelena sieťka a zakryla sa ním už zhnitý drevený plot. Zhnité drevo 
odstránia pracovníci VPP v obci.                           4 – 0 – 0                       uz.24/2021

Ostatne problémy sme riešili priebežne

K bodu č.11 Zástupca starostu prečítal návrh na uznesenie a poslanci ho jednohlasne 
schválili                                                                                 uz.č.31/2021        4 – 0 – 0 

K bodu č.9  Starosta poďakoval zúčastneným za účasť. Zasadanie OZ sa skončilo o 19,45 
hod.       



          Vysvetlivky k hlasovaniu napr:          za proti zdržalo sa

                                            

                                                                            0  -  0  -  0      

Zápisnicu vyhotovil elektronicky p. Baranec Martin dňa 5.7.2020. K zápisnici sú priložené:  

                                                       1. Program schôdze

                                                       2.Uznesenie zo zasadania OZ                                         

                                            3.Prezenčná listina zo zasadania OZ    

Overovatelia zápisnice p. František Kurajda                ..............................                                              

                                          p.Kováč Miroslav                    ...............................

        

Malé Borové

5.7.2021

       

  


