ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KÚTY

ČAS A MIESTO KONANIA:
03.07.2014 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch
PRÍTOMNÍ:
1. Ing. Peter Procházka
2. Martina Poláková
3. JUDr. Zita Rišková
4. Martin Gutta
5. Juraj Bílek
6. Mgr. Kristína Ábelová
7. Rastislav Beňa
8. Ing. Stanislav Pavelka
9. Ing. Filip Húšťava
10. Ing. Branislav Vávra
11. JUDr. Katarína Filová
hostia podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmeny rozpočtu obce na rok 2014
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o základnej umeleckej škole
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
Určenie platu starostu obce (v zmysle zákonnej povinnosti raz ročne prerokovať plat starostu)
Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku starostu obce v ďalšom
volebnom období
Zmena č. 3 územného plánu obce
Návrh na nákup motorového vozidla pre hasičov
Zámena pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Kúty
Žiadosť o odpredaj pozemku – Marek Ondrovič, Ing. Katarína Ondrovičová
Žiadosť o odpredaj pozemku – MUDr. Gabriela Uhlíková
Žiadosť o odpredaj pozemku – Elena Matulová
Návrh na finančnú spoluprácu s občianskym združením Pjekné mjestečko
Žiadosť o finančný príspevok – Slovenský zväz telesne postihnutých – okresné centrum Senica
Výročná správa neziskovej organizácie Nezábudka Kúty, n. o.
Návrh na schválenie zamestnávateľskej zmluvy medzi Obcou Kúty, Obecným podnikom Kúty,
s. r. o. a DDS Stabilita, a.s.
Rôzne
Diskusia
Záver

OTVORENIE

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Branislav Vávra a privítal prítomných.
Starosta konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné, keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov. Predniesol návrh programu zasadnutia a navrhol vypustiť bod 10.
„Zámena pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Kúty“, keďže obecný úrad pripravuje k tomuto bodu
doplňujúce materiály. Starosta vyzval poslancov, aby predniesli ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy k predloženému návrhu programu a dal o upravenom programe zasadnutia hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za zapisovateľku starosta určil JUDr. Katarínu Filovú a za overovateľov zápisnice navrhol Juraja Bílka
a Mgr. Kristínu Ábelovú.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 5 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Ing. Pavelka, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 2 – Bílek, Mgr. Ábelová
ZMENY ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
Starosta vyzval účtovníčku p. Lánikovú, aby predniesla návrh rozpočtových opatrení. Účtovníčka obce,
Ľubica Lániková podrobne vysvetlila jednotlivé položky v navrhovaných rozpočtových opatreniach.
Rozpočtovým opatrením č. 3 sa do obecného rozpočtu zapájajú účelovo viazané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, a to dotácie na prevádzkové náklady pracoviska kamerového systému a zberného dvora,
dotácie pre deti v hmotnej núdzi, na asistenta učiteľa, na vzdelávacie poukazy, na financovanie volieb a na
starostlivosť o vojnové hroby.
Rozpočtovým opatrením č. 4 sa navyšujú bežné príjmy o 65.000,- EUR (zo stočného a podielových daní),
ktoré sa použijú na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a na prevádzku a vybavenie základnej umeleckej
školy. Kapitálové príjmy obce sa navyšujú o sumu 166.000,- EUR, ktoré boli získané predajom obecnej
budovy na Školskej ulici a budú použité nakapitálové výdavky – na realizáciu investičných zámerov obce,
nákup nákladného vozidla pre hasičov, rekonštrukciu ciest, na financovanie zmeny územného plánu obce
a na navýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení v obci.
P. Lániková zároveň predniesla návrh na úpravu rozpočtu materskej školy a rozpočtu základnej školy;
vysvetlila, že ide o formálnu úpravu, v zmysle ktorej základná škola a materská škola poukážu na obec
vlastné príjmy z nájmu a následne im obec tieto finančné prostriedky vracia, preto sa objavia tieto sumy
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtov.
Starosta informoval, že predložené úpravy rozpočtu v oblasti financovania škôl a školských zariadení
vychádzajú z rokovania s predstaviteľmi škôl a školských zariadení, ktoré sa uskutočnilo
v predchádzajúcom týždni a v zmysle ktorého predložili riaditeľky požiadavky na kapitálové výdavky
(vybavenie tried, potrebné rekonštrukcie, nákupy techniky a pod.). Starosta informoval, že obe školské
kuchyne v základnej škole aj materskej škole potrebujú nové vybavenie, preto navrhol uvažovať nad
spojením týchto zariadení, aj to aj v nadväznosti na plány vlády rozširovať kapacity materských škôl.
Ing. Hana Farkašová sa zaujímala, akým spôsobom bude upravené financovanie centra voľného času.
Starosta vysvetlil, že keďže centrum nemá vlastnú právnu subjektivitu, je financované priamo z obce
a v súvislosti s centrom voľného času sa obecný rozpočet nemení. Akékoľvek kapitálové výdavky, ktoré
bude potrebné vynaložiť, idú tiež priamo z obecného rozpočtu. Ing. Farkašová uviedla, že centrum voľného

času potrebuje aspoň nejaké priestory, pretože nemajú kde uskladniť kroje, dokumentáciu, niekde sa
stretávať a podobne.
Starosta navrhol, aby zástupcovia centra voľného času zvážili najvhodnejšie riešenie z viacerých možností,
keďže môžu mať k dispozícii dve miestnosti v budove novej základnej umeleckej školy, priestory
v základnej škole tak, ako tomu bolo v uplynulom školskom roku, priestory na futbalovom štadióne alebo
po kolaudácii kultúrneho domu priestory na prízemí kultúrneho domu.
Následne vyzval poslancov, aby hlasovali o rozpočtovom opatrení č. 4, keďže rozpočtové opatrenie č. 3 len
berú na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 1/2014 O ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLE
JUDr. Filová informovala poslancov, že pre začatie fungovania základnej umeleckej školy je potrebné
realizovať viacero krokov; prvým krokom bolo zaradenie základnej umeleckej školy do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky, ďalším krokom je prijatie všeobecne záväzného nariadenia
o základnej umeleckej škole, v ktorom budú uvedené základné náležitosti ZUŠ ako samostatnej právnickej
osoby - názov, sídlo, štatutárny orgán, nadväznosť na rozpočet obce a podobne. Následne bude pre ZUŠ
vydaná zriaďovacia listina a bude poverená osoba na dočasné riadenie ZUŠ. Po začatí činnosti základnej
umeleckej školy v septembri 2014 a po zriadení rady školy bude vybraný vo výberovom konaní riadny
riaditeľ ZUŠ.
Starosta vysvetlil, že základná umelecká škola Kúty vzniká ako nová samostatná právnická osoba, preto
nemá žiaden nárok na majetok Základnej umeleckej školy Gbely. Vyjadril rozčarovanie proti zverejneným
nepravdivým tvrdeniam poslanca Ing. Húšťavu, že obec v tejto veci nekonala, keďže ešte dňa 06.11.2013
sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami ZUŠ Gbely a mesta Gbely, na ktorom sa riešil otázka uvoľnenia
nebytových priestorov a následne obec navrhla mestu Gbely aj odkúpenie hudobných nástrojov
a zariadenia ZUŠ. Podľa vyjadrenia predstaviteľov mesta Gbely však ZUŠ tieto veci využije a obci Kúty
ponechá len žalúzie. Starosta uviedol, že bez ústretovosti druhej strany obec Kúty nedokáže tento stav
zmeniť. Zároveň informoval, že postup obce bol opakovane konzultovaný aj s pracovníkmi ministerstva
školstva.
Starosta konštatoval, že k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli na obecný úrad
doručené žiadne pripomienky a dal o predloženom návrhu VZN hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONROLÓRKY NA II. POLROK 2014
Hlavná kontrolórka informovala obecné zastupiteľstvo o predpokladanom rozsahu kontrolnej činnosti
s tým, že v druhom polroku 2014 sa zameria na kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly
a priebežnej finančnej kontroly, čo je oblasť podrobne sledovaná aj Najvyšším kontrolným úradom SR.
Zároveň vyzvala poslancov, aby navrhli ďalšie oblasti, v ktorých by operatívne zrealizovala kontrolu.

Hlasovanie:
Prítomní: 6 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 6 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
URČENIE PLATU STAROSTU OBCE (V ZMYSLE ZÁKONNEJ POVINNOSTI RAZ ROČNE
PREROKOVAŤ PLAT STAROSTU OBCE)
Zástupca starostu Ing. Procházka predniesol návrh na úpravu platu starostu obce v súvislosti so
zverejnením výšky priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013, od ktorej sa výška
platu starostov v roku 2014 odvíja. Uviedol, že podľa predloženého návrhu nedochádza k zmene
percentuálneho navýšenia platu, ktoré ostáva na úrovni 17 %; zmena vychádza výlučne zo zmeny výšky
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá bola pre rok 2013 zistená vo výške 824,- EUR
a za rok 2012 bola vo výške 805,- EUR.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu s tým, že by ostalo zachované navýšenie platu o 17 % .
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Procházka ďalej predniesol návrh na schválenie doplatku platu starostu od januára 2014 vo výške 300,EUR, keďže priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 bola zverejnená až v priebehu roka
a starostom vzniká nárok na navýšený plat už od januára.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
NÁVRH NA URČENIE POČTU POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ÚVÄZKU
STAROSTU OBCE V ĎALŠOM VOLEBNOM OBDOBÍ
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k otázke rozsahu výkonu funkcie starostu, k počtu poslancov
a k otázke zriadenia volebných obvodov pre voľby do orgánov samospráv obcí, ktoré sa uskutočnia na
jeseň 2014. Upozornil, že poslanci rozhodujú o čase po komunálnych voľbách a rozhodnutie poslancov sa
bude vzťahovať na nové funkčné obdobie starostu a poslancov; prípadná zmena sa nebude týkať súčasných
poslancov ani súčasného starostu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová, Beňa
Za: 6 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Húšťava
ZMENA Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
JUDr. Filová preložila návrh zmien územného plánu obce a podrobne ich odôvodnila. Zmeny v územnom
pláne by mali umožniť väčšiu pružnosť tohto základného územnoplánovacieho dokumentu obce a väčšiu

variabilitu pri využívaní územia obce. Príkladom takejto zmeny je navrhovaná úprava lokality Šaštínske
jazero, kde je podľa platného územného plánu predpokladaná výstavba bytových domov, pričom zmena č.
3 územného plánu navrhuje zadefinovať lokalitu aj na výstavbu rodinných domov spolu s plochami
polyfunkcie mestotvorného charakteru (občianska vybavenosť).
Starosta navrhol doplniť do zoznamu zmien územného plánu ako bod 9 aj lokalitu na Továrenskej ulici,
kde p. Polák plánuje výstavbu športovej haly. V tejto súvislosti uviedol, že navrhuje zvážiť, aby obec
ustúpila od svojho zámeru na realizáciu posilňovne na futbalovom štadióne, keďže p. Polák takéto
športovisko mieni vybudovať na Továrenskej ulici.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 – Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 1 – Ing. Húšťava
Zdržal sa: 0
NÁVRH NA NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE HASIČOV
Starosta vyzval p. Juraja Bílka, ktorý je veliteľom obecného hasičského zboru, aby predniesol návrh na
zakúpenie nákladného auta pre hasičov. P. Bílek uviedol, že hasičský zbor obce Kúty je v rámci
kategorizácie záchranných zložiek zaradený ministerstvom vnútra do kategórie A a musí spĺňať viaceré
nadefinované požiadavky. Takýto hasičský zbor musí byť okrem iného schopný zásahu v rámci celého
Slovenska a musí mať k dispozícii dodávkové motorové vozidlo, vhodné aj na prepravu hasičskej techniky.
V súčasnosti používané auto má 33 rokov a je takmer neopraviteľné. Nové hasičské vozidlo by bolo
deväťmiestne, použiteľné aj pre potreby obce, príp. rôznych organizácií. Ďalšie vozidlo, užívané hasičským
zborom obce, má 38 rokov, malo by však byť repasované z finančných prostriedkov Európskej únie,
pričom tento proces zabezpečuje ministerstvo vnútra.
P. Bílek zároveň uviedol, že obec ušetrila na prevádzkových nákladoch na hasičskú stanicu, keďže pred
rekonštrukciou boli náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice cca 5.000,- EUR, teraz sú náklady len 1.500,EUR. Usporené finančné prostriedky je teda možné využiť na nákup nákladného auta, keďže je to jedno
z kritérií pre zaradenie obecného hasičského zboru do kategórie A.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 9 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0

ŽIADOSŤ O ODPREDAJ POZEMKU – MAREK ONDROVIČ, ING. KATARÍNA
ONDROVIČOVÁ
JUDr. Filová pripomenula poslancom žiadosť manželov Ondrovičovcov, ktorou sa zaoberalo zastupiteľstvo
na svojom predchádzajúcom zasadnutí, pričom prijalo uznesenie, že v prípade tejto žiadosti ide o dôvod
hodný osobitného zreteľa.
Starosta dal hlasovať o predaji pozemku s tým, že ako v iných prípadoch navrhol kúpnu cenu 20,- EUR za
meter štvorcový pozemkov.

Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 9 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ŽIADOSŤ O ODPREDAJ POZEMKU – MUDr. GABRIELA UHLÍKOVÁ
Starosta uviedol, že ide o podobnú situáciu ako v prípade Ondrovičovcov, keďže žiadateľka má záujem si
zväčšiť a zarovnať svoj pozemok v lokalite IBV Na Hliníku a chce si odkúpiť časť obecného pozemku.
Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo postupovalo podobne ako v predchádzajúcom prípade – tzn. aby
schválilo, že ide o dôvod hodný osobitného zreteľa a následne by si žiadateľka dala vypracovať
geometrický plán, ktorý by bol podkladom pre samotný prevod na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. O tomto návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 9 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ŽIADOSŤ O ODPREDAJ POZEMKU – ELENA MATULOVÁ
JUDr. Filová uviedla, že žiadateľka má záujem si odkúpiť časť pozemku s výmerou 43 m2 z pozemku parc.
č. 5308/1, ktorého vlastníkom je obec a je zapísaný na liste vlastníctva č. 2092. Tento pozemok sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti rodinného domu žiadateľky, ktorý bol v dôsledku nesprávneho zamerania sčasti
postavený na susednom pozemku. Predmet prípadného odpredaja je zameraný geometrickým plánom.
Starosta dal hlasovať o návrhu, že v tomto prípade ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 9 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0

NÁVRH NA FINANČNÚ SPOLUPRÁCU S OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM PJEKNÉ MJESTEČKO
Starosta vyzval zástupcu občianskeho združenia Pjekné mjestečko, aby poskytol poslancom aktuálne
informácie. Ing. Húšťava uviedol, že Pjekné mjestečko dalo na základe podnetu stavebnej komisie
vypracovať statický posudok. Ako vyplýva zo záverov zistených statikom, budova je v pomerne dobrom
stave, je však potrebná rekonštrukcia. Pracovný materiál s návrhom na spoluprácu dostali poslanci už skôr.
Predseda stavebnej komisie informoval prítomných o zisteniach statika zo statického posudku, podľa
ktorého je potrebná komplexná rekonštrukcia.
- p. Gutta pripomenul, že keď sa rozhodovalo o odkúpení domu Šimkovcov pri obecnom úrade, poslancom
sa zdalo 30.000,- EUR investícia veľa a táto budova bola v podstatne lepšom stave;

v prípade rodinného domu s. č. 210 by sa len odkúpila stavba a pozemky za 16.000,- EUR, pričom budovu
by bolo potrebné zrekonštruovať, čo predstavuje nezanedbateľné ďalšie náklady
- p. Poláková uviedla, že v tom čase, kedy zastupiteľstvo rozhodovalo o odkúpení rodinného domu
Šimkovcov, bola iná situácia, keďže hrozilo, že obec bude musieť vrátiť časť poskytnutej dotácie na projekt
uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, navyše v súčasnosti bude mať obec financie aj z predaja
kanalizácie
- Ing. Procházka uviedol, že ak sa stane obec vlastníkom, bude musieť zabezpečiť všetky opravy, takže by
bolo potrebné, aby poslanci poznali rozsah a rozpočet rekonštrukcie
- starosta navrhol, aby obec na vlastné náklady oslovila projektanta, aby pripravil predbežný rozpočet na
rekonštrukciu
- p. Bílek uviedol, že v Sekuliach pripravujú odkúpenie habánskeho domu v podstatne inom technickom
stave a oslovili obyvateľov, aby sa vyjadrili, či má obec tento dom odkúpiť
- JUDr. Rišková navrhla, aby sa pripravila anketa, ktorá by sa vložila do pripravovaného čísla Kúcana
- Ing. Húšťava vyjadril počudovanie nad tým, že poslanci majú záujem zisťovať názor obyvateľov, keď v
iných prípadoch to nepotrebovali
Starosta navrhol, aby sa poslanci vyjadrili k tomu, či má obec pred definitívnym rozhodnutím požiadať o
vypracovanie rozpočtu na predpokladanú rekonštrukciu, aby bolo známe, koľko financií bude potrebných
nielen na odkúpenie, ale aj na rekonštrukciu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 8 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová, Beňa
Proti: 1 – Ing. Húšťava
Zdržal sa: 0
ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK - SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH –
OKRESNÉ CENTRUM SENICA
Starosta prečítal žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – okresného centra v Senici o poskytnutie
finančného príspevku nna realizáciu projektu „Medzinárodný deň občanov so zdravotným postihnutím“.
Keďže tento projekt už bol realizovaný v dňoch 25. - 27. júna 2014, navrhol, aby obec schválila finančný
príspevok vo výške 100,- EUR s tým, že ním refundujú už vynaložené náklady.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová, Beňa
Za: 9 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr. Ábelová,
Beňa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Výročná správa NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE NEZÁBUDKA KÚTY, n. o.
Starosta predložil poslancom výročnú správu neziskovej organizácie Nezábudka Kúty, n. o., ktorej je obec
zriaďovateľom a informoval ich, že tento dokument len berú na vedomie.
NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZAMESTNÁVATEĽSKEJ ZMLUVY MEDZI OBCOU KÚTY,
OBECNÝM PODNIKOM KÚTY, s. r. o. A DDS STABILITA, a. s.
Starosta predložil poslancom pracovný materiál pripravený prednostom obecného úradu Ing. Holúbkom a
JUDr. Filová informovala, aké náklady by obec, resp. obecný podnik mali v prípade, ak sa uzavretie takejto
zmluvy odsúhlasí.
- p. Soňa Antálková vysvetlila prítomným podstatu fungovania a financovania doplnkového dôchodkového

sporenia
- Ing. Hana Farkašová navrhla, aby poslanci neschvaľovali uzavretie zamestnávateľskej zmluvy s
konkrétnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ale všeobecne
Starosta predniesol návrh uznesenia a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Ing. Húšťava, Mgr.
Ábelová
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Húšťava
RÔZNE
1. Ing. Filip Húšťava - vzdanie sa poslaneckého mandátu
Ing. Húšťava sa ústne do zápisnice vzdal mandátu poslanca.
Starosta uviedol, že do 15 dní by sa mal mandátu ujať náhradník, ktorým by mala byť p. Lenka Last a
informoval poslancov, že do tohto termínu zvolá mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na
ktorom nová poslankyňa zloží sľub.
2. Združenie rodičovskej rady pri Materskej v Kútoch – žiadosť o dotáciu
Starosta prečítal doručenú žiadosť o dotáciu na rok 2014, podľa ktorej žiadateľ žiada o finančné prostriedky
na revitalizáciu detského parku v areáli materskej školy a na zastrešenie plôch na úschovu bicyklov.
Starosta navrhol poskytnutie dotácie vo výške 2.000,- EUR a dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Mgr. Alžběta Hánová – žiadosť o odpredaj pozemku
JUDr. Filová informovala prítomných o žiadosti p. Hánovej, ktorá má záujem usporiadať si pozemok v
predzáhradke svojho rodinného domu na Bratislavskej ulici, ktorý je vo vlastníctve obce. Predchodcovia p.
Hánovej užívali tento pozemok dlhodobo, pozemok je oplotený, ale nie je vlastníctvom majiteľov
rodinného domu s. č. 154. Situácia je komplikovaná tým, že obecný pozemok, ktorého časť tvorí
predzáhradku, je dotknutý projektom revitalizácie centra obce a obec s ním môže nakladať v obmedenom
rozsahu.
Starosta navrhol, aby poslanci schválili, že ide o prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa a aby obecné
zastupiteľstvo oslovilo riadiaci orgán pre projekt revitalizácie so žiadosťou o vyjadrenie k možnosti
odpredaja.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Boris Vávra – žiadosť o odpredaj pozemku

JUDr. Filová konštatovala, že v tomto prípade ide o obdobnú situáciu ako v prípade žiadosti p. Hánovej.
Predzáhradka k rodinnému domu s. č. 69 je na obecnom pozemku, je desaťročia oplotená a žiadateľ má
záujem si tento pozemok usporiadať a vybudovať tu nové oplotenie.
Starosta navrhol postupovať rovnako ako v predchádzajúcom prípade a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 – Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Gutta, Bílek, Ing. Pavelka, Mgr. Ábelová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Anton Polák - podnet
Starosta prečítal list p. Antona Poláka, Nová 1248, Kúty, ktorý poslanci dostali ako pracovný materiál.

DISKUSIA
- PaedDr. Anna Knapová sa zaujímala, kedy sa bude odvodňovať Brnenská ulica; uviedla, že je ochotná
vybudovať si odvodnenie pred svojím rodinným domom aj svojpomocne, keďže však ich odvodnenie musí
nadväzovať na odvodnenie susedov, potrebovala by od obce informácie o tom, do akej výšky môže ísť pri
úprave terénu, aký má byť spád a podobne
- Alena Valová informovala, že vo veci vybudovania odvodnenia Brnenskej ulice opätovne rokovali
s projektantmi; uviedla, že na pravej strane Brnenskej ulice vzniká problém, vyplývajúci z toho, že pri ceste
sú uložené inžinierske siete (plyn, elektrina, telekomunikačné káble a pod.), takže nie je možné uložiť
odvodňovacie rúry ako súvislé riešenie, keďže pri rešpektovaní existujúcich inžinierskych sietí to spádovo
nevychádza
- starosta navrhol, aby sa odvodnenie Brnenskej ulice riešilo vsakovacími pásmi po dĺžke cesty, vybratím
podkladu do hĺbky cca 50 cm a vysypaním výkopu kamenivom
- p. Soňa Antálková položila otázku, či sa bude riešiť aj ulica Za školou
- JUDr. Rišková navrhla, aby obecný úrad opätovne oslovil Trnavský samosprávny kraj s požiadavkou na
riešenie Štefánikovej ulice, keďže sa im trasie dom a domov s rovnakým problémom je na Štefánikovej
ulici viac
- Starosta prisľúbil, že obec osloví Trnavský samosprávny kraj ako správcu tejto cesty
- p. Soňa Antálková pripomenula, že obecný úrad by mal mať konečne vyriešený bezbariérový prístup;
vstup v takej podobe, ako je v súčasnosti, je pre zdravotne postihnutých, ale aj napríklad pre mamičky
s kočíkmi ťažko zvládnuteľný
- starosta vysvetlil, že riešenie bezbariérového prístupu sa odložilo kvôli budovaniu parketu, do presunutia
akcií za kultúrny dom je potrebné vydržať
- p. Antálková navrhla, aby sa obstarali ako provizórne riešenie aspoň dva kovové pásy
- p. Gutta navrhol, aby sa opravila časť Štefánikovej ulice za zdravotným strediskom, nedávno boli síce
opravené výtlky, ale keď naprší, cesta je nepriechodná
- p. Valová uviedla, že v tomto prípade je potrebné najmä vyriešiť odvodnenie

UZNESENIA
Uznesenie č. 4/2014-A
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle vnútorného
predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
9.635,75 EUR
Bežné výdavky:
9.635,75 EUR
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Finančné príjmové operácie:
Finančné výdavkové operácie:
Príjmy celkom:

9.635,75 EUR

Výdavky celkom:

9.635,75 EUR

Uznesenie č. 4/2014-B
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu:
Bežné príjmy:
65.000,- EUR
Bežné výdavky:
65.000,EUR
Kapitálové príjmy:
166.000,- EUR
Kapitálové výdavky:
166.000,- EUR
Finančné príjmové operácie:
Finančné výdavkové operácie:
Príjmy celkom:
231.000,- EUR
Výdavky celkom:
231.000,- EUR
Uznesenie č. 4/2014-C
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o Základnej umeleckej
škole v Kútoch v predloženom znení bez pripomienok.
Uznesenie č. 4/2014-D
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2014 v predloženom znení bez pripomienok.
Uznesenie č. 4/2014-E
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce Ing. Branislava Vávru na ďalšie obdobie ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za kalendárny rok 2013 a násobku 2,17, zvýšený o 17 %, tzn. schvaľuje plat
starostu vo výške 2.094,- EUR (brutto).
Uznesenie č. 4/2014-F
Obecné zastupiteľstvo po zohľadnení zverejnených údajov Štatistického úradu SR o priemernej mesačnej
mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za kalendárny rok 2013 schvaľuje doplatenie platu starostu
obce Ing. Branislava Vávru za obdobie január 2014 až jún 2014 v celkovej výške 300,- EUR, tzn. schvaľuje
doplatenie platu starostu do výšky 2.094,- EUR (brutto).
Uznesenie č. 4/2014-G
Obecné zastupiteľstvo určuje pre volebné obdobie 2014 až 2018 počet poslancov obecného zastupiteľstva
na 11. Obecné zastupiteľstvo určuje, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce vykonávať
funkciu v celom rozsahu na plný úväzok. Obecné zastupiteľstvo určuje, že v obci Kúty bude vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2014, vytvorený jeden volebný obvod.

Uznesenie č. 4/2014-H
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na spracovanie zmeny č. 3 územného plánu podľa predloženého
návrhu s doplnením lokality na Továrenskej ulici ako športovorekreačných plôch.
Uznesenie č. 4/2014-I
Obecnú zastupiteľstvo schvaľuje nákup nákladného motorového vozidla pre obecný hasičský zbor
v celkovej sume približne 25.000,- EUR.
Uznesenie č. 4/2014-J
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 3/2014-L zo dňa 30.04.2014 schvaľuje odpredaj časti
pozemku o výmere 60 m2 z pozemku parc. č. 1210, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 173 m2,
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2743, žiadateľom Markovi Ondrovičovi a Ing. Kataríne
Ondrovičovej, Nová 1229, Kúty za kúpnu cenu 20,- EUR za meter štvorcový pozemku, tzn. za celkovú
kúpnu cenu 1.200,- EUR.
Uznesenie č. 4/2014-K
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti MUDr. Gabriely Uhlíkovej, Na Hliníku 1432, Kúty

o odkúpenie časti pozemku o výmere cca 60 m2 z pôvodného pozemku parc. č. 1210, zapísaného na liste
vlastníctva č. 2743, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže obec pozemok nevyužíva pre svoje potreby, nie je
predpoklad pre jeho využitie v budúcnosti a vzhľadom na charakter pozemku nie je možné predpokladať,
že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca; žiadateľka si takto zväčší výmeru svojho stavebného
pozemku.
Uznesenie č. 4/2014-L
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Eleny Matulovej, Potočná 128, Kúty o odkúpenie
časti pozemku o výmere 43 m2 z pôvodného pozemku parc. č. 5308/1, druh zastavané plochy a nádvoria,
výmera 957 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže obec
pozemok nevyužíva pre svoje potreby, nie je predpoklad pre jeho využitie v budúcnosti a vzhľadom na
charakter pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, žiadateľka
si takto vysporiadava pozemky v bezprostrednej blízkosti svojho rodinného domu.
Uznesenie č. 4/2014-M
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie statický posudok, doložený k žiadosti občianskeho združenia
Pjekné mjestečko o finančnú spoluprácu a ukladá obecnému úradu zabezpečiť na náklady obce
vypracovanie rozpočtu predpokladaných nákladov na rekonštrukciu rodinného domu s. č. 210.
Uznesenie č. 4/2014-N
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Slovenskému zväzu telesne postihnutých – okresnému centru Senica
finančný príspevok na refundáciu časti nákladov na realizáciu projektu „Medzinárodný deň občanov so
zdravotným postihnutím“ vo výške 100,- EUR.
Uznesenie č. 4/2014-O
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu neziskovej organizácie Nezábudka Kúty, n. o. za
rok 2013.
Uznesenie č. 4/2014-P
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zamestnávateľskej zmluvy medzi obcou Kúty a doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou a schvaľuje uzatvorenie zamestnávateľskej zmluvy medzi Obecným podnikom
Kúty, s. r. o. a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Uznesenie č. 4/2014-R
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ústne vyhlásenie Ing. Filipa Húšťavu, Dr. Štefana Heska 1308,
Kúty o vzdaní sa poslaneckého mandátu v obecnom zastupiteľstve obce Kúty.
Uznesenie č. 4/2014-S
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Združeniu rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch dotáciu vo
výške 2.000,- EUR.
Uznesenie č. 4/2014-T
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Mgr. Alžběty Hánovej, Rostovská 314/14, Praha 10
o odkúpenie časti pozemku o výmere 17 m2 z pôvodného pozemku parc. č. 1827/18, druh ostatné plochy,
výmera 8108 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 7212
ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, keďže obec pozemok nevyužíva pre svoje potreby, nie je predpoklad pre jeho
využitie v budúcnosti a vzhľadom na charakter pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok
prejavil záujem iný záujemca; žiadateľka si usporadúva existujúcu predzáhradku.
Uznesenie č. 4/2014-U
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Borisa Vávru, Bratislavská 69, Kúty o odkúpenie
časti pozemku o výmere cca 21 m2 z pôvodného pozemku parc. č. 1827/18, druh ostatné plochy, výmera
8108 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 7212 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže obec pozemok

nevyužíva pre svoje potreby, nie je predpoklad pre jeho využitie v budúcnosti a vzhľadom na charakter
pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca; žiadateľ si
usporadúva existujúcu predzáhradku.
Uznesenie č. 4/2014-V
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet Antona Poláka, Nová 1248, Kúty.

ZÁVER
Po schválení všetkých navrhnutých uznesení a prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
zapisovateľka:
JUDr. Katarína Filová

starosta obce:
Ing. Branislav Vávra

prednosta obecného úradu:
Ing. Dalibor Holúbek

overovatelia zápisnice:
Juraj Bílek

Mgr. Kristína Ábelová

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KÚTY

ČAS A MIESTO KONANIA:
18.07.2014 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch
PRÍTOMNÍ:
1. Ing. Anna Juríková
2. Ing. Branislav Vávra
3. JUDr. Katarína Filová

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vyhlásenie nastúpenia náhradníka do obecného zastupiteľstva
Sľub poslankyne Lenky Last
Diskusia
Záver

OTVORENIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Branislav Vávra a privítal prítomných.
Starosta konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva nie je uznášaniaschopné, keďže nie je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a uviedol, že do 14 dní bude zvolané opakované zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

zapisovateľka:
JUDr. Katarína Filová

starosta obce:
Ing. Branislav Vávra

prednosta obecného úradu:
Ing. Dalibor Holúbek

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KÚTY

ČAS A MIESTO KONANIA:
30.07.2014 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch
PRÍTOMNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Peter Procházka
Martina Poláková
JUDr. Zita Rišková
Juraj Bílek
Mgr. Kristína Ábelová
Rastislav Beňa

7. Ing. Anna Juríková
8. Lenka Last
9. Ing. Branislav Vávra
10. Ing. Dalibor Holúbek
11. JUDr. Katarína Filová
hostia podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vyhlásenie nastúpenia náhradníka do obecného zastupiteľstva
Sľub poslankyne Lenky Last
Diskusia
Záver

OTVORENIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Branislav Vávra a privítal prítomných.
Starosta konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné, keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a dal o navrhnutom
programe hlasovať.

Hlasovanie:
Prítomní: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za zapisovateľku starosta určil JUDr. Katarínu Filovú a za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Petra
Procházku a Rastislava Beňu.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Za: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VYHLÁSENIE NASTÚPENIA NÁHRADNÍKA DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Starosta obce informoval prítomných o dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Keďže Ing. Filip Húšťava sa na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vzdal ústne do
zápisnice mandátu poslanca, obecné zastupiteľstvo bolo povinné do 15 dní od zániku mandátu poslanca
vyhlásiť nastúpenie náhradníka. Starosta uviedol, že predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
zvolané na 18.07.2014 nebolo uznášaniaschopné a bolo zvolané ďalšie zasadnutie. Starosta informoval
prítomných, že podľa výsledkov komunálnych volieb 2010 náhradníkom s najvyšším počtom dosiahnutých
hlasov je p. Lenka Last.

SĽUB POSLANKYNE LENKY LAST
Starosta vyzval p. Lenku Last na zloženie poslaneckého sľubu. Prečítal znenie sľubu, p. Lenka Last sľub
zložila a podpisom listiny so znením poslaneckého sľubu zloženie sľubu potvrdila. Následne jej starosta
odovzdal osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva.
Starosta informoval novozvolenú poslankyňu o rozsahu poslaneckého obvodu, ktorý prevzala po
predchádzajúcom poslancovi a o termínoch zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roku 2014.
Starosta v súvislosti so zmenou poslancov tiež navrhol, aby na miesto predsedu finančnej komisie bola
delegovaná p. Martina Poláková a dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková, Last
Za: 7 - Ing. Procházka, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková, Last
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Poláková

DISKUSIA
- starosta informoval prítomných o prebiehajúcich projektoch a plánovaných investičných akciách; uviedol,
že obec získala dotáciu vo výške 12.000,- EUR na vybudovanie klientskeho pracoviska vo vestibule
obecného úradu vrátane výmeny dverí a vybudovania bezbariérového prístupu
- starosta upozornil poslancov na to, že podľa pripravovanej projektovej dokumentácie bude rozsah
rekonštrukčných prác na kanalizácii v základnej škole väčší ako predpokladaný, preto bude cena určite
vyššia ako pôvodne plánovaných 50.000,- EUR; obec bude žiadať ministerstvo školstva o finančné
prostriedky na riešenie havarijnej situácie

UZNESENIA
Uznesenie č. 5/2014-A
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníka Lenky Last do Obecného zastupiteľstva v Kútoch
a konštatuje, že Lenka Last zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 5/2014-B
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu v rozdelení poslaneckých obvodov.
Uznesenie č. 5/2014-C
Obecné zastupiteľstvo volí Martinu Polákovú za predsedu Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v
Kútoch.
ZÁVER
Po schválení všetkých navrhnutých uznesení a vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

zapisovateľka:
JUDr. Katarína Filová

starosta obce:
Ing. Branislav Vávra

prednosta obecného úradu:
Ing. Dalibor Holúbek

overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Procházka

Rastislav Beňa

