Zápisnica č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.11.2018
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných novozvolených poslancov: Niník Peter, Bielik Jozef, Zelníková Jana,
Líšková Mária, Baránek Jozef
Počet neprítomných poslancov:
Oneskorený príchod poslanca:

PROGRAM:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľov zápisnice a uznesení, určenie overovateľov zápisnice
3. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
a podpísanie sľubov
7. Schvaľovanie programu rokovania obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej komisie
9. Overenie zloženia sľubov a správa mandátovej komisie
10. Príhovor novozvoleného starostu obce
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnených podľa § 12 ods.
2,3,5 a 6 Zákona 369/1990 Zb. zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Dôležité informácie na ďalšie rokovanie OZ v roku 2018
13. Diskusia
14. Záver
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Zápisnica č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.11.2018
K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá zasadnutie
obecného zastupiteľstva viedla. Upozornila na skutočnosť, že zo zasadnutia sa robí zvukový aj
audio záznam. Uviedla tiež, že sa jedná o ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktoré boli pozvaní tak
poslanci súčasného OZ ako aj novozvolení poslanci OZ a to z toho dôvodu, ak by sa na tomto
zasadnutí nezúčastnil dostatočný počet novozvolených poslancov, toto zasadnutie by
pokračovalo so súčasnými poslancami.
Poznámka: Obecné zastupiteľstvo sa nahráva na základe Základného práva na prijímanie a
rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 10
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obecné zastupiteľstvo je takmer
vždy verejné, na základe vyhotovených záznamov môžu občania obce priamo kontrolovať
činnosť úradu a poslancov.
K bodu č. 2: Určenie zapisovateľov zápisnice a uznesení, určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Niník a Ing. Jozef Baránek.
Za zapisovateľa uznesení bola určená Romana Mojská a za zapisovateľa zápisnice bola určená
Mgr. Kristína Tučníková.
Prítomní novozvolení poslanci vzali navrhnutých overovateľov a zapisovateľov na vedomie.
K bodu č. 3: Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a voľby starostu
Starostka uviedla obsah bodu č. 3 programu rokovania a odovzdala slovo predsedníčke miestnej
volebnej komisie pre voľby do OSO 2018 Miroslave Ďurčovej, ktorá prítomným predostrela
výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce.
Miroslava Ďurčová uviedla, že miestna volebná komisia bola zostavená z členov delegovaných
z politických strán, počet členov malo byť minimálne 5.
V prípade, že je delegovaných menej členov do volebnej komisie, starosta obce vymenúva
chýbajúcich členov, aby bol zabezpečených minimálny počet 5 členov. Nakoľko v prípade našej
obce boli delegovaní len 4 členovia starostka obce doplnila jedného chýbajúceho člena Romanu Mojskú pracovníčku obecného úradu a druhá pracovníčka obecného úradu Mgr.
Kristína Tučníková pracovala ako zapisovateľka a spolu s Romanou Mojskou ako pracovník na
organizačno-technické zabezpečenie volieb. Prvé stretnutie volebnej komisie sa uskutočnilo dňa:
18.9.2018, kde sa určili žrebovaním predseda a podpredseda miestnej volebnej komisie. Zoznam
vyžrebovaných členov komisie:
Predseda MVK za stranu SNS:
Podpredseda MVK za stranu SMER SD:
Člen MVK za stranu MOST HÍD:
Člen MVK za stranu KDH:
Člen DOPLNENÝ starostkou obce:
Zapisovateľka MVK:

Ďurčová Miroslava
Samcová Alena
Ďurčová Emília
Ďurčová Anna
Mojská Romana
Tučníková Kristína

Výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018 v čase od 7:00 do 22:00 hod.
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Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu
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K bodu č. 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starostka uviedla, že v prípade, že by dochádzalo k zmene starostu odovzdávala by mu insígnie
obce, nakoľko však zostáva aj naďalej vo funkcii ponecháva si insígnie, ktoré prevzala pri
skladaní sľubu starostu v predošlom funkčnom období. Následne Ing. Adriana Vraňanová
Kubičková – starostka zvolená pre funkčné obdobie 2018 – 2022 zložila sľub jeho prečítaním
a následne ho potvrdila svojim podpisom na samostatnej listine s uvedeným textom sľubu.
Znenie sľubu starostu obce:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Rovnako podpísala aj Čestné vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií, čím čestne prehlásila, že
nevykonáva funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou starostu obce.
Priblížila význam čestného vyhlásenia pre vykonávanie funkcie starostu obce a rovnako aj pre
vykonávanie funkcie poslanca OZ, nakoľko aj jednotliví poslanci budú uvedené čestné
vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií podpisovať.
K bodu č. 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Po zložení sľubu starostka vyzvala novozvolených poslancov, aby zložili sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a svojím podpisom na osobitnej listine so znením textu sľubu svoje
zloženie sľubu potvrdili. Následne prečítala znenie sľubu poslanca OZ.
Znenie sľubu poslancov OZ:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
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Rovnako novozvolených poslancov vyzvala k podpísaniu Čestného vyhlásenie k nezlučiteľnosti
funkcií. Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva postupne jeden po druhom
zložili sľub a podpísali čestné prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcií.
Po zložení sľubov starostka skonštatovala, že je prítomných 5 z 5 novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, a vyhlásila obecné zastupiteľstvo za uznášaniaschopné. Nakoľko je
obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné, funkčné obdobie doterajšieho zastupiteľstva sa
zložením sľubu novozvoleného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení skončilo.
Starostka poďakovala doterajším poslancom a zároveň povzbudila nových poslancov k aktívnej
spolupráci na rozvoji našej obce.
K bodu č. 6: Odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva a podpísanie sľubov
Po zložení sľubov predsedkyňa miestnej volebnej komisie, vypísala osvedčenia - vymenovanie
do funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Osvedčenie vymenovania za
starostu obce odovzdala predsedkyňa miestnej volebnej komisie Miroslava Ďurčová spolu
s gratuláciou novozvolenej starostke obce Ing. Adriane Vraňanovej Kubičkovej.
Následne Miroslava Ďurčová spolu so starostkou obce odovzdali osvedčenia o vymenovaní za
poslanca obecného zastupiteľstva spolu s gratuláciou novozvoleným poslancom: Líšková Mária,
Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef.
K bodu č. 7: Schvaľovanie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka skonštatovala, že nakoľko je novozvolené obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné
a všetci novozvolení poslanci sú prítomní a prevzali si osvedčenie, môže sa pristúpiť
k schvaľovaniu programu rokovania. Vyzvala preto poslancov k hlasovaniu za predložený
program rokovania, ktorý bol poslancom poskytnutý spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že

Uznesenie č. 41/2018

v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE predložený program rokovania 7. obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 8: Voľba mandátovej komisie
Starostka pristúpila k ďalšiemu bodu zastupiteľstva a to voľbe mandátovej komisie. Uviedla, že
je to neštandardné, a že uvedená komisia sa zriaďuje na to, aby informovala OZ o tom, či si
poslanci OZ aj starosta splnili svoju povinnosť tým, že prečítali/zložili sľub, ktorý potvrdili
svojím podpisom a rovnako podpísali čestné prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcií.
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Do mandátovej komisie bola vymenovaná ako predsedkyňa Miroslava Ďurčová, ktorá bola aj
predsedkyňou miestnej volebnej komisie, a ako členovia Kristína Tučníková a Romana Mojská.
Následne starostka prečítala úlohy mandátovej komisie:
 overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu,
 zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov,
 a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Následne sa presunula k bodu č. 9 programu rokovania a odovzdala slovo predsedkyni
mandátovej komisie Miroslave Ďurčovej.
K bodu č. 9: Overenie zloženia sľubov a správa mandátovej komisie
Slova sa ujala predsedkyňa mandátovej komisie, ktorá predniesla správu:
V zmysle predošlých bodov rokovania obecného zastupiteľstva konštatujem, že obecné
zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke
berie na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nezbudská Lúčka
- predloženú správu mandátovej komisie
konštatuje
- že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili
a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub
K bodu č. 10: Príhovor novozvoleného starostu obce
V bode č. 10. starostka predniesla svoj príhovor ako novozvolený štatutár obce, v ktorom sa
poďakovala za podporu, poukázala na to, že si uvedomuje zodpovednosť spojenú s funkciou
starostu obce. Prihovorila sa aj novozvoleným poslancom a popriala im všetkým správne
rozhodnutia, tvorivú spoluprácu , kde sa budú vzájomne podporovať a rešpektovať.
K bodu č. 11: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnených podľa
§ 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona 369/1990 Zb. zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starostka na úvod uviedla, že podľa zákona o obecnom zriadení je rozdiel medzi zástupcom
starostu a poslancom OZ, ktorý je poverený na zvolávanie a vedenie obecného zastupiteľstva.
Zákon hovorí, že v prípade, že starosta nezvolá zastupiteľstvo (napr.
pre nezhody
v zastupiteľstve, alebo v prípade ustanovujúceho OZ) a rovnako ho nebude chcieť zvolať a viesť
zástupca starostu tak sa stanoví/poverí poslanec, ktorý bude tento post zastávať.
Starostka sa pýtala poslancov, či má niekto z vlastnej iniciatívy záujem o tento post alebo má
niekoho zvoliť ona ako starostka. Uviedla tiež, že v minulosti takto poverený poslanec určený
nebol. Informovala, že môžu byť poverení dvaja poslanci – jeden by OZ zvolával a druhý by ho
viedol, dané funkcie však zvykne zastávať jeden poslanec.
Diskusia poslancov a starostky o určení povereného poslanca.
Poslanci so starostkou sa dohodli, že zatiaľ poslanca OZ povereného na zvolávanie a vedenie OZ
voliť/schvaľovať nebudú, v prípade, že v priebehu roka uvážia, že daná funkcia je potrebná, tak
v tom prípade povereného poslanca OZ určia.

Strana 6 z 10

Zápisnica č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.11.2018
K bodu č. 12: Dôležité informácie na ďalšie rokovanie OZ v roku 2018
a) dokument o víziách každého poslanca vo funkčnom období 2018-2022, čo by chcel vylepšiť
prípadne zmeniť a pod.
Starostka odovzdala poslancom tabuľku/dotazník s uvedenými rôznymi oblasťami týkajúcimi sa
chodu obce a otázkami s vytvoreným priestorom na vpísanie návrhov poslancov na zlepšenie,
vysvetlenie prípadne zmenu, ktorú by oni chceli počas svojho funkčného obdobia zmeniť.
Požiadala ich o vypísanie ich návrhov, pričom im vysvetlila, že im to môže pomôcť k zlepšeniu
vzájomnej spolupráce poslancov a starostky tým, že zistia kto by chcel čo dosiahnuť a ako na
tom môžu spoločne pracovať („aby našli spoločnú reč“). Tiež uviedla, že by bola rada, keby si
každý z poslancov počas tohto funkčného obdobia splnil aspoň jeden z ním navrhovaných
cieľov/návrhov/zmien.
b) výmena kontaktov poslancov a OcÚ, dohoda o spôsobe zasielania podkladov a informácií
zo strany OcÚ poslancom obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022
Poslanci poskytli obecnému úradu svoje kontakty, všetci podpísali súhlas so spracovaním
osobných údajov a súhlasili s návrhom starostky, že im budú všetky podklady k zasadnutiam OZ
i iným riešeným veciam zasielané na nimi poskytnuté emailové adresy (urýchlenie poskytovania
informácií a šetrnejšie k životnému prostrediu). Pozvánky na OZ im budú zasielané štandardne
do poštových schránok.
c) návrh termínu inventúry za prítomnosti poslancov (dokladová, fyzická)
Starostka poslancom uviedla, že by spolu s nimi chcela prejsť inventúru vo všetkých objektoch
Obecného úradu. Informovala ich, že sa robila inventúra tak dokladová ako aj fyzická. Vyzvala
poslancov, aby porozmýšľali a rozdelili sa, kto a akú časť inventúry chce prejsť a navrhli si
termíny, ktoré im vyhovujú. (sklad riadov, archív, dokumenty a návšteva objektov obce:
bytovka, kotolňa, dom smútku, TJ Považan, MŠ, Obecný úrad).
Diskusia o rozdelení kontroly inventúr a obhliadky objektov obce.
Poslanci sa dohodli nasledovne:
Poslankyne – Líšková, Zelníková: sklad riadov, Dom smútku
Poslanci – Baránek, Bielik, Niník: TJ Považan, Kotolňa, Bytovka
Diskutovali aj o priebežných inventúrach finančných prostriedkov obce a o vhodnom spôsobe
a čase ich realizácie.
d) návrh na zloženie členov komisií v obci (môžu byť/nemusia)
Starostka informovala poslancov o komisiách, ktoré boli utvorené v predošlom funkčnom
období. Uviedla tiež, že ak je komisia funkčná a aktívna t. j. zasadá a spisuje zápisnice, za
členstvo v nej dostanú jej členovia odmenu. Jediná z uvedených komisií, ktorá je zo zákona
povinná je komisia verejného záujmu, ktorá má 3 poslancov, ktorí kontrolujú daňové priznanie
starostu, kontrolóra a riaditeľky MŠ. Ostatné komisie nie sú povinné.
Starostka uviedla, že nie je potrebné komisie určiť hneď, vyzvala poslancov, aby uvážili, či a aké
komisie by bolo vhodné pre našu obec vytvoriť resp. o členstvo v akej komisii by mali záujem.
Komisie môžu byť zakladané priebežne, v prípade, že si ich bude vyžadovať vzniknutá situácia.
Poslanec Baránek upriamil na Kultúrnu a športovú komisiu a zároveň navrhol zriadenie
neziskovej organizácie v rámci obce – ktorá by umožnila prijímať 2% z daní, a tým by sa získali
finančné prostriedky na podporu kultúry a športu v obci.
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Diskusia o kultúrnej a športovej komisii, o neziskovej organizácii, o neziskovej organizácii pre
TJ Považan.
e) voľba zástupcu starostu
Starostka informovala poslancov, že zástupca nemusí byť zvolený hneď na ustanovujúcom OZ,
malo by sa jednať o človeka, ktorý bude pomáhať pri organizovaní zastupiteľstva a vie robiť na
počítači. Priblížila poslancom funkciu zástupcu starostu, jeho kompetencie, odmeňovanie
zástupcu starostu, ktoré je schvaľované poslancami OZ.
f) voľba kontrolóra, termín výberového konania: 10.12.2018
Starostka informovala poslancov o tom, že bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce, ktorá
sa má konať 10.12.2018 t. j. v pondelok. Priblížila im jednotlivé podmienky na uchádzačov
o funkciu hlavného kontrolóra obce (dodržanie termínu doručenia prihlášky, označenie obálky),
priebeh samotnej voľby hlavného kontrolóra, ktorého si volia poslanci OZ. Do termínu konania
ustanovujúceho OZ neboli doručené žiadne prihlášky.
Diskusia o neformálnom stretnutí pred voľbou hlavného kontrolóra, o hlavnom kontrolórovi
obce a jeho funkcii.
g) neformálne stretnutie (nie zastupiteľstvo) ohľadom:
 schvaľovanie rozpočtu za rok 2018 – poslanci sa dohodli na termíne neformálneho
stretnutia s ekonómkou 30.11.2018 o 16:00 hod.
 návrh rozpočtu na rok 2019 – poslanci sa dohodli na termíne neformálneho stretnutia
s ekonómkou 30.11.2018 o 16:00 hod.
Starostka oboznámila poslancov o termínoch spojených so zverejňovaním a schvaľovaním
rozpočtov obce, informovala ich o tom, že ďalšie zastupiteľstvo je naplánované zatiaľ na
12.12.2018, záleží od poslancov, a že by bolo vhodné, aby sa predtým poslanci stretli aj
s ekonómkou na neformálnom stretnutí, kde by si spolu rozpočty a ich položky prešli.
Diskusia (termíny, finančné provizórium, rozpočet, náklady na vzniknutý havarijný stav
kanalizácie v bytovke, zatekajúce strechy na objektoch obce)
Poslanci sa dohodli, že starostka im zašle do mailu podklady k prerokovaniu rozpočtov na
neformálnom stretnutí.
h) návrh termínu 1. rokovania OZ na 12.12.2018
Poslanci so starostkou sa dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia OZ, kde sa budú schvaľovať aj
rozpočty (za rok 2018 a na rok 2019) si upresnia na neformálnom stretnutí dňa 30.11.2018.
Starostka poslancom prečítala niektoré body, ktoré budú zahrnuté do programu rokovania
nasledujúceho OZ.
i) oboznámenie novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva s dôležitými dokumentmi
obce: štatút, rokovací poriadok zásady hospodárenia s majetkom obce, platné VZN a pod.
Starostka prešla k ďalšiemu bodu rokovania, kde poslancom vymenovala dôležité dokumenty
obce, pri ktorých je dôležité, aby sa s nimi poslanci oboznámili a naštudovali si ich, a prípadne
o nich spolu diskutovali. Poukázala na to, že sa jedná o rozsiahle dokumenty, a že poslanci si ich
môžu vyhľadať v elektronickej podobe na stránke obce, kde sú zverejnené.
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j) informácie o akciách do konca roka 2018 (Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert)
Starostka informovala poslancov o pripravovaných akciách do konca roka 2018 a to:
 Úcta k starším, ktorá sa bude konať 28.11.2018
 Mikuláš, ktorý sa bude konať 9.12.2018
 Výzdoba vianočného stromčeka
 Vianočný benefičný koncert pre MŠ, ktorý bude organizovať MŠ v decembri 2018
k) výber člena rady školy z poslancov OZ
Starostka poukázala na význam Rady školy a funkcie poslanca ako člena rady školy,
predovšetkým pri výbere riaditeľa materskej školy. Poslancami bol navrhnutý za člena rady
školy poslanec: Ing. Jozef Baránek, ktorý s jeho vymenovaním súhlasil.
Diskusia (založenie neziskovej organizácie, zoznam požadovaných podkladov od poslancov
k neformálnemu stretnutiu)
l) cyklotrasa
Starostka prešla k bodu týkajúcemu sa cyklotrasy, kde uviedla, že sa konali stretnutia ohľadom
tohto projektu, a že poslancom poslala materiály aj do mailu s žiadosťou o ich vyjadrenie.
Poskytla poslancom druhé stanovisko, ktoré v mene obce zaslala k projektu cyklotrasy.
Diskusia (projekt cyklotrasy, návrh termínu inventúry na sobotu 1.decembra 2018)
Poslanci navrhli do stanoviska obce k cyklotrase doplniť aj – zabezpečenie bezpečného prejazdu
vozidiel záchranných zložiek a zaslať ďalšie 3. stanovisko, kde bude doplnená aj táto
požiadavka.
K bodu č. 13: Diskusia
 p. Ľubomír Tavač, prezident TJ Považan, téma: inventúra majetku v TJ Považanu – diskusia
poslancov, starostky a prísediacich
 p. Ľubomír Tavač, prezident TJ Považan, téma: projekt rekonštrukcie TJ Považanu
(odložené finančné prostriedky), rekonštrukcia strechy, dočasné riešenie havarijného stavu
strechy, oslovenie p. Štefana Ondráša ml., ktorý by zameral strechu a urobil rozpočet na
nákup plechu a pod. – diskusia poslancov, starostky a prísediacich
 p. Navrátil, téma: založenie neziskovej organizácie k občianskemu združeniu TJ Považan,
neschválené stanovy TJ Považanu z ministerstva, založenie účtu – diskusia poslancov,
starostky a prísediacich
Starostka informovala poslancov o tom, že aktuálne obec funguje vo finančnom provizóriu, že
počas neho nemôže poskytnúť žiadnej organizácii dotáciu, teda ani futbalisti ani Klub
dôchodcov nedostali dotáciu. Informovala tiež, že keďže futbalisti (TJ Považan) majú faktúry vo
výške 2 600 €, bola im poskytnutá záloha 2 000 € (určená na úhradu faktúr) na Ľubomíra
Tavača, prezidenta TJ Považan, na ktorého bola z toho dôvodu vytvorená Dohoda o vykonaní
práce na 50 €, nakoľko zálohu nemožno vydať osobe, ktorá nieje s obcou v „pracovnom
vzťahu“. Uviedla však, že ak sa rozpočet neschváli, Ľubomír Tavač bude musieť zálohu vrátiť
a tým pádom by nemal prostriedky na vykrytie úhrady faktúr, platil by to „zo svojho“.


p. Niník Patrik, téma: doplatenie dotácie 600 € z KIA, pýtal sa či už prišli na účet (obecný),
zatiaľ na účet pripísané neboli - diskusia poslancov, starostky a prísediacich
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poslankyňa Zelníková, téma: vianočné osvetlenie, osvetlenie vianočného stromčeka pri
zvonici – diskusia poslancov, starostky a prísediacich
p. Niník Patrik, téma: dopravné zrkadlá - diskusia poslancov, starostky a prísediacich
p. Ľubomír Tavač, prezident TJ Považan, téma: odstránenie kríkov za zvodidlami- cesta na
„vysokých brehoch“, v správe VÚC – diskusia poslancov, starostky a prísediacich
Téma: zimná údržba obecných ciest p. Navrátilom, cez s.r.o.-čku p. Ľubomíra Hlušeka,
ktorý je aj vlastníkom traktoru, cena údržby – diskusia poslancov, starostky a prísediacich
poslanec Niník Peter, téma: obecná zbierka na vianočné osvetlenie

Starostka spolu s poslancami zrekapitulovala termíny, na ktorých sa dohodli na počas tohto
zasadnutia.
K bodu č. 14: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zastupiteľstvo.

Overovatelia zápisnice:
Niník Peter
____________________________
Ing. Jozef Baránek

____________________________

Zapísala: Mgr. Kristína Tučníková

V Nezbudskej Lúčke, 21.11.2018

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Podrobnejšie informácie o priebehu zastupiteľstva sú dostupné na zvukovom a audio zázname.
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