Zápisnica
z 5. pracovného stretnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.04.2011

Prítomní: Branislav Vadovič, Bc. Veronika Dachová, Božena Vadovičová, Miroslav
Vlachovič, MUDr. Ida Obetková, Peter Kučera
Ospravedlnení: Peter Poliak
Program:
1. Pridelenie 2-izbového nájomného bytu
2. Prezentácia podnikateľského zámeru – p. Križan
3. Rôzne

Pracovné stretnutie otvorila starostka obce Ružena Opálková a oboznámila poslancov
s programom.
K jednotlivým bodom programu:
1. Na základe predložených žiadostí o pridelenie nájomného bytu, bol poslancami 2-izbový
byt nachádzajúci sa v bytovom dome č. 304 pridelený p. Zuzane Kišoňovej (Ďurišovej).
Následne bolo odsúhlasené poradie ďalších záujemcov: p. Hrčková, p. Polakovičová a
p. Manák.
2. p. Križan, prezentoval svoj podnikateľský zámer s budovou bývalej MŠ v prípade
kúpy tejto nehnuteľnosti. Upozornil, že na túto budovu sa v znaleckom posudku č. 69/2005
píše o zmenke na MŠ. Starostka obce má túto informáciu preveriť v Dexia banke.
Bude potrebné vypracovať nový znalecký posudok, nakoľko sa v tejto budove nachádzajú
nájomníci, je potrebné počkať na súdne rozhodnutie na vypratanie nehnuteľnosti.
Nakoľko sa pred budovou MŠ nachádza pamätník vojnovým obetiam starostka obce
navrhla, aby bol preložený pred budovu obecného úradu. Bude potrebné požiadať Obvodný
úrad Trnava o premiestnenie pamätníka. Následne po schválení bude možné žiadať aj
o finančnú dotáciu na opravu.
3. Starostka obce informovala poslancov o začatej akcii úpravy okolia obecného úradu, ktoré
by malo slúžiť ako centrum obce. Budú vykonané sadbové úpravy, oprava chodníka,
prístupov k doktorke, kaderníčke a baru Tornádo, premiestnenie vývesných tabúľ, vlajky
budú umiestnené nad vchodom obecného úradu.
Ďalej starostka informovala, že po osobnom stretnutí s pracovníkom fy SKANSKA Ing.
Todákom, bola vykonaná fyzická obhliadka týchto prác. Ing. Todák vyznačil úseky
opravenej cesty, ktoré starostka so zástupcom p. Vlachovičom následne skontrolovali
a potvrdili správnosť vystavených faktúr.
Po dohode s Ing. Todákom budú v mesiaci máj vykonané opravy tejto komunikácie v rámci
reklamácie.
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Taktiež starostka požiadala o predbežné vypracovanie cenovej ponuky na opravu miestnej
komunikácie od s.č. 62 (p. Nosian) po s.č. 54 (p. Valovičová). Cenová ponuka by nemala
presiahnuť sumu 5 000,00 €.

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pracovné stretnutie ukončila.

...........................................
Ružena Opálková
starostka obce

