ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KÚTY

ČAS A MIESTO KONANIA:
29.01.2014 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch

PRÍTOMNÍ:
1. Ing. Peter Procházka
2. Martina Poláková
3. JUDr. Zita Rišková
4. Juraj Bílek
5. Mgr. Kristína Ábelová
6. Rastislav Beňa
7. Ing. Anna Juríková
8. Ing. Branislav Vávra
9. Ing. Dalibor Holúbek
10. Mgr. Iveta Balejčiková
11. JUDr. Katarína Filová
hostia podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie použitia zostatku finančných prostriedkov z rezervného fondu – 25.000,EUR
4. Informácia o činnosti Základnej školy Andreja Radlinského a o výsledkoch školskej inšpekcie
v základnej škole
5. Informácia o prijatých žiadostiach o dotáciu
6. Žiadosť o odpredaj pozemku – Kvetoslava Klímová
7. Informácia k odpredaju obecného majetku – verejnej kanalizácie a ČOV
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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, a predniesol návrh programu zasadnutia. Starosta vyzval poslancov,
aby predniesli pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému návrhu programu a dal o
programe zasadnutia 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 Juraja Bílka
a Ing. Annu Juríkovú.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Bílek, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Za: 6 - Ing. Procházka, Poláková, JUDr. Rišková, Mgr. Ábelová, Beňa, Ing. Juríková
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Bílek

NÁVRH NA SCHVÁLENIE POUŽITIA ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU
– 25.000,- EUR
Starosta informoval prítomných, že v rezervnom fonde, ktorý obec vytvára, ostalo z roku 2012 cca
25.000,- EUR. Starosta predložil poslancom návrh, aby tieto finančné prostriedky boli použité na
kapitálové výdavky, najmä refundáciu nákladov súvisiacich s realizáciu projektu revitalizácie centra
obce, financovaného z fondou Európskej únie - uvedené finančné prostriedky by sa použili sčasti na
povinnú spoluúčasť obce na financovaní projektu a sčasti by sa z týchto prostriedkov hradili
neoprávnené výdavky. Starosta navrhol, aby poslanci o predloženom návrhu hlasovali.
- Mgr. Balejčiková sa zaujímala, akým spôsobom vznikli neoprávnené výdavky projektu
- starosta vysvetlil, že súčasťou projektu sú aj práce a služby, ktoré nebolo možné zahrnúť do
projektovej žiadosti , alebo sa potreba prác zistila až v priebehu realizácie projektu
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

INFORMÁCIA O ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO A O VÝSLEDKOCH ŠKOLSKEJ
INŠPEKCIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Starosta vyzval riaditeľku Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch PaedDr. Janu Mrázovú, aby
predniesla informáciu o činnosti základnej školy. Riaditeľka predložila poslancom zápis zo školskej
inšpekcie, ktorá sa uskutočnila ešte počas funkčného obdobia predchádzajúcej riaditeľky a uviedla, že
nedostatky vytknuté inšpekciou sa podarilo odstrániť v priebehu jedného týždňa. Riaditeľka základnej
školy apelovala na poslancov, aby sa zaoberali havarijným stavom zastrešenia vstupu do základnej
školy. Informovala, že táto časť budovy nebola opravená v rámci projektu rekonštrukcie základnej
školy a uviedla, že spôsob opravy už konzultovala s odborníkmi.

Starosta obce navrhol, aby sa oprava zastrešenia vstupu do hlavnej budovy základnej školy
zabezpečila z prostriedkov obce, keďže ide o obecný majetok. Potrebné práce môžu vykonať
pracovníci obecného podniku na základe objednávky zo strany obce.
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
Starosta ďalej prečítal oznámenie základnej školy o zápise do prvého ročníka, ktorý by sa mal konať
dňa 5. a 6. februára 2014 a dal o predloženom návrhu 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
Starosta prečítal ďalšiu informáciu vedenia základnej školy o organizovaní lyžiarskeho kurzu v čase od
2. do 8. marca 2014.
- starosta sa zaujímal, kedy bude základná škola a rada školy organizovať detskú olympiádu a pre
prípad, že ešte nebol pevne stanovený termín, navrhol nedeľu 08.06.2014, keďže ostatné víkendové
dni v júni sú obsadené inými podujatiami
- p. Antálková navrhla, aby sa doriešila výstavba altánku na školskom dvore; informovala, že na
podnet obce si rada školy prizvala statika, ktorý výstavbu altánku na vyvýšenom mieste školského
dvora odobril, s p. Juríkom sa riešila aj otázka šácht, ktoré sa na vytypovanom mieste nachádzajú
- p. Antálková vyzvala členov stavebnej komisie, aby si prišli zvolený priestor pozrieť, aby sa otázka
altánku posunula dopredu
- starosta zisťoval, či bude altánok spĺňať parametre na drobnú stavbu a bude postačovať ohlásenie
na obci alebo bude potrebné stavebné povolenie
- p. Bílek prisľúbil, že stavebná komisia vykoná v najbližších dňoch obhliadku na mieste samom, aby
rada školy mohla stavbu realizovať

INFORMÁCIA O PRIJATÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIU
Starosta uviedol, že zatiaľ len informuje obecné zastupiteľstvo o doručených žiadostiach o dotáciu,
pretože ešte neuplynul termín na podávanie žiadostí o dotáciu a dotácie teda bude možné schvaľovať
až na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že veľmi málo žiadateľov podalo
žiadosti na predpísanom tlačive napriek tomu, že na to boli písomne upozornení po schválení nového
všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a infomoval, že obecný úrad žiadateľov vyzve na
doplnenie žiadostí.
Starosta ďalej informoval o konkrétnych žiadateľoch a žiadostiach, ktoré boli do termínu zasadnutia
obecného zastupiteľstva doručené na obecný úrad. Niektoré žiadosti navrhol prerokovať pred
schvaľovaním obecným zastupiteľstvom aj v sociálnej komisii, komisii školstva a kultúry alebo komisii
športu, aby príslušné komisie pripravili svoje stanovisko. Na základe predloženého odporúčania
komisie potom zaujme stanovisko obecné zastupiteľstvo.

ŽIADOSŤ O ODPREDAJ POZEMKU – KVETOSLAVA KLÍMOVÁ
JUDr. Filová predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť Kvetoslavy Klímovej, Hurbanova 589, Kúty,
ktorá má záujem odkúpiť si od obce pozemok pod svojím rodinným domom. Uviedla, že ide
o pozemok parc. č. 7621/22 o výmere 381 m2 a podľa vyjadrenia žiadateľky rodičia žiadateľky
nadobudli tento pozemok pred výstavbou svojho rodinného domu, ale do dnešného dňa sa
nezachovali žiadne doklady.
- JUDr. Rišková navrhla, aby sa žiadosťou najprv zaoberala stavebná komisia, aby sa vyriešila otázka
čiernych stavieb na pozemku, ktorého predaj žiadateľka žiada
- p. Bílek upozornil, že bude zrejme potrebné zameranie geometrickým plánom, aby sa žiadateľke
vytýčil pozemok pod stavbou a aby sa zabezpečil prístup z verejnej komunikácie
Starosta dal hlasovať o návrhu, aby sa žiadosťou zaoberala najprv stavebná komisia.
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

INFORMÁCIA K ODPREDAJU OBECNÉHO MAJETKU – VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČOV
Starosta uviedol, že absolvoval rokovania aj s ďalšími záujemcami o odpredaj verejnej kanalizácie
s ČOV a obec samotná opätovne oslovila aj Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby sa
k možnosti odkúpenia verejnej kanalizácie a ČOV vyjadrili. Obec už komunikovala s geodetmi a
katastrom a pripravuje podklady pre prípravu geometrického plánu. Podľa predbežného návrhu by
obec predávala len stavby, vedenie verejnej kanalizácie by bolo riešené vecným bremenom
a pozemky by sa s kanalizačným vedením nepredávali, predával by sa len pozemok pod budovou ČOV
a prístupová cesta, príp. aj prístupová cesta by bola riešená vecným bremenom.
- starosta pre prítomných obyvateľov vysvetlil, aké dôvody viedli obecné zastupiteľstvo k schváleniu
odpredaja kanalizácie – uviedol, že prevádzka kanalizácie je každoročne v značnej strate, čo zaťažuje
obecný rozpočet, v súvislosti s prevodom vlastníctva verejnej kanalizácie a ČOV by nedošlo
k prepúšťaniu pracovníkov obecného podniku, naopak, obecný podnik by pre nového vlastníka
zabezpečoval opravy a odstraňovanie havárií ,
- starosta ďalej uviedol, že sa má stretnúť so starostkou obce Brodské, ktoré je v podobnej situácii
ako obec Kúty, obce všeobecne majú záujem sa zbavovať takejto záťaže, pretože nemôžu dosiahnuť
takú efektivitu ako spoločnosti, ktoré sa venujú len prevádzkovaniu kanalizácie a ČOV a majú
potrebné technológie
- starosta informoval, že ceny stočného sú regulované a maximálna cena je určovaná rozhodnutím
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví; konštatoval, že pri schvaľovaní prevodu vlastníctva kanalizácie
išlo síce o rýchle rozhodnutie, ale podľa jeho názoru správne
- Ing. Procházka uviedol, že nový vlastník predpokladá investíciu vo výške min 150.000,- EUR, pričom
tieto prostriedky by musela vynaložiť aj obec, ak by ostala vlastníkom a mala by záujem na tom, aby
kanalizácia fungovala, ide o značné finančné prostriedky, ktoré sa v prípade predaja verejnej
kanalizácie a ČOV môžu využiť iným spôsobom a pre obyvateľov obce možno prínosnejšie

RÔZNE
1. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta predložil poslancom návrh harmonogramu riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva
a pracovných porád a upozornil, že všetky stretnutia sú plánované na stredu, len v apríli je navrhnutý
pondelok 14.04. z dôvodu veľkonočných sviatkov.
- viacerí poslanci navrhli, aby sa aj v apríli uskutočnila pracovná porada v stredu, tzn. aby sa presunul
termín pracovnej porady zo 14. apríla na 16. apríla.
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
2. Centrum voľného času
Starosta informoval, že pred zasadnutím obecného zastupiteľstva bola za predsedkyňu rady centra
voľného času zvolená Mgr. Hana Farkašová, za podpredsedkyňu Mgr. Kristína Ábelová a na základe
výsledkov výberového konania sa riaditeľkou centra voľného času stane po vymenovaní obcou ako
zriaďovateľom PaedDr. Eva Turkovičová.
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh, aby deti navštevujúce centrum voľného času ani
v 2. polroku tohto školského roka neplatili poplatky za navštevovanie krúžkov v centre, čo
predstavuje 1,- EUR za mesiac s tým, že platby by sa začali vyberať od nového školského roka.
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
3. Výberové konanie na zimnú údržbu
Starosta oznámil prítomným, že na mesiac január je zabezpečená zimná údržba miestnych
komunikácií na základe objednávky s Poľnohospodárskym družstvom Kúty. V uplynulých dňoch
prebehlo verejné obstarávanie na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, do ktorého sa
prihlásil jediný uchádzač – Poľnohospodárske družstvo Kúty. Konštatoval, že v prípade, ak by bol
podaný projekt zberného dvora úspešný, mohla by obec z dotácie získať financie na nový traktor
a vynaložila by vlastné finančné prostriedky len vo výške 5 % spolufinancovania, ak by kupovala
traktor priamo, vynaložil by omnoho viac. Informoval, že obec v januári k podanému projektu
dopĺňala niektoré doklady a výsledky by mohli byť známe do leta. Starosta pripomenul, že obec má
podané ďalšie dve žiadosti o dotáciu, ktorých výsledok tiež ešte nie je známy.
- p. Bílek uviedol, že obec bola úspešná v projekte na získanie dotácie z Ministerstva vnútra SR a už
má na účte poukázané finančné prostriedky vo výške 1.000,- EUR na vybudovanie hasičskej
prekážkovej dráhy
4. Dotácia na knižnicu
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že bola vyhlásená výzva v oblasti kultúry – na knižnice,
múzeá, galérie a na nehnuteľné kultúrne pamiatky, pričom oprávnenými žiadateľmi sú aj obce ako
zriaďovatelia knižníc alebo vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Uzávierka výzvy je 8. apríla
2014. Starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor, či sa do výzvy obec zapojí. Navrhol, že ak by

obec zmenila sídlo centra voľného času a presunula do priestorov na Brnenskej č. 430 knižnicu,
z finančných prostriedkov z dotácie by bolo možné priestory zrekonštruovať.
- p. Juríková uviedla, že je škoda, že obec nekúpila domček po Šimkovcoch na Nám. Radlinského
- p. Drška uviedol, že z pohľadu múzea je tento dom bezpredmetný
- JUDr. Rišková konštatovala, že je škoda, že nebude otvorený prístup k obecnému úradu
- starosta navrhol, aby sa vstúpilo do rokovania s p. Dermekom na otvorenie prechodu, keďže obec je
stále podielovým spoluvlastníkom spoločného dvora, je vlastníkom dvoch stavieb a je len potrebné sa
s ďalším spoluvlastníkom dohodnúť na užívaní pozemkov
- p. Beňa navrhol, aby sa obec do projektu rozhodne zapojila a aby sa pripravila projektová
dokumentácia, ktorú obec určite využije, pretože budova na Brnenskej ulici je v zlom technickom
stave a bude potrebné ju opraviť
- p. Bílek navrhol, aby bola projektová dokumentácia pripravená tak, že bude pre obec použiteľná aj
v prípade neúspechu žiadosti o dotácie na knižnice, ak by sa rozhodlo o využití budovy na iný účel
Starosta vyzval poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k otázke, či má obecný úrad zabezpečiť
podklady, najmä projektovú dokumentáciu na projekt rekonštrukcie knižníc.
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
5. Výsledky obchodných verejných súťaží na prenájom
Starosta informoval prítomných o výsledku dvoch obchodných verejných súťaží na prenájom
priestorov vo vlastníctve obce. Konštatoval, že v prípade prenájmu bufetu na futbalovom štadióne sa
neprihlásil žiaden záujemca a k prenájmu nebytových priestorov n Brnatislavskej 1682 bola doručená
jedna ponuka s tým, že nájomné bolo navrhnuté vo výške 15,- EUR za meter štvorcový ročne
a priestory by boli využité ako pracovisko na psychologické poradenstvo, dopravnú psychológiu
a pod.
6. informácie o prestavbe obecnej budovy na Školskej ulici
Starosta informoval, že obecný úrad pripravujepodklady pre stavebné povolenie a žiadala o všetky
potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých subjektov - ZSE, a.s. požaduje doplnenie projektovej
dokumentácie, pretože je potrebné posilniť existujúce elektrické vedenie. Starosta navrhol, aby sa
zistil predbežný záujem o byty a bude tiež potrebné definitívne rozhodnúť, akým spôsobom sa bude
výstavba financovať. Uviedol, že obec si môže vziať úver na výstavbu, musí však splniť kritéria určené
v zákone o rozpočtových pravidlách, následne vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa všetkých
stavebných prác, bytový dom sa skoulaudujea byty sa predajú. Ďalšou možnosťou je zrealizovať
dražbu na predaj bytov, kedy by vybraní záujemcovia postupne počas výstavby splácali cenu bytov.
Do úvahy prichádza aj predaj celej budovy spolu s projektovou dokumentáciou s tým, že nový vlastník
by musel dodržať pôvodný zámer na výstavbu bytov.
- p. Poláková sa zaujímala, či sa rekonštrukcia nebude realizovať cez obecný podnik
- starosta uviedol, že v súčasnom personálnom zložení obecný podnik na to nemá kapacity, bolo by
potrebné prijať ľudí, obecný podnik by však na časť prác mohol robiť subdodávateľa (búracie práce,
vodárenské práce a pod.)
- p. Bílek navrhol komunikovať s projektantom, aby odporučil riešenia, keďže má s výstavbou
bytových domov skúsenosti; sám je za obchodnú verejnú súťaž, aby sa získal najlacnejší dodávateľ
- p.Valová navrhla, aby poslanci stanovili, aká časť vložených finančných prostriedkov by sa mala
vrátiť a teda premietnuť v kúpnej cene bytov, pretože celá suma, za ktorú sa budova kupovala, by

byty neúmerne predražila
- starosta upozornil, že j potrebné stanoviť cenu bytov tak, aby boli predajné a navrhol, že obecný
úrad pripraví informačné materiály tak, aby sa mohli zverejniť

DISKUSIA
- Ing. Holúbek navrhol, aby poslanci zvážili, či sa obecný úrad nevyhlási obchodnú verejnú súťaž na
prenájom verejného priestranstva v prípade kolotočov
- JUDr. Rišková sa zaujímala, či TTSK nebude opravovať Štefánikovu ulicu
- starosta uviedol, že TTSK z pohľadu obce opravili to, čo nebolo akútne, ale to čo je pre obec
prioritou, to nezrealizovali, informoval, že TTSK čaká na dotácie z Európskej únie na rekonštrukcie
ciest a prisľúbil, že obecný úrad bude opätovne žiadať o vykonanie opravy Štefánikovej ulice
- Mgr. Antálková informovala o požiadavke p.Habancovej na nový priechod pre chodcov na Kollárovej
a Školskej ulici v blízkosti základnej školy
- starosta vysvetlil, že o povolení priechodu pre chodcov rozhoduje Krajský dopravný inšpektorát v
Trnave, ktorý nepovolí na Školskej ulici ďalšie priechody
- p. Bílek upozornil, že v čiernej skrinke bola otázka, že obyvateľ zo Sasinkovej si chcel zobrať
odfrézovaný asfalt a nejaký pracovník obecného úradu to zakázal
- prednosta uviedol, že pracovník obecného úradu to poprel a p. Hačunda na použitie asfaltu dostal
súhlas, keďže si opravoval výtlky na ceste pred svojím domom
- p. Beňa pripomenul, že sa má robiť odvodnenie Brnenskej ulice a zaujímal sa, či sa bude realizovať
svojpomocne alebo prostredníctvom dodávateľa; navrhol, aby sa tu vybudoval aj chodník
- starosta uviedol, že v prvom kroku sa bude robiť prekládka vodovodného potrubia pri rodinnom
dome p. Pribyla, chodníky by mali byť realizované v roku 2014, termín však nie je definitívny
- Ing. Procházka sa zaujímal, či sa na odvodnenie a na chodník bude robiť projektová dokumentácia
- Ing. Holúbek uviedol, že to bude potrebné
- p. Beňa navrhol zasypať drťou aspoň najväčšie jamy na ulici Za školou pri výjazde na Brnenskú

UZNESENIA
Uznesenie č. 1/2014-A
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 25.000,- EUR na kapitálové výdavky – financovanie nákladov projektu „Revitalizácia verejného
priestranstva v obci – širšie centrum obce – 1. etapa“.
Uznesenie č. 1/2014-B
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch školskej inšpekcie v Základnej škole
Andreja Radlinského v Kútoch.
Uznesenie č. 1/2014-C
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu opravy zastrešenia nad vstupom do hlavnej budovy
základnej školy z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 1/2014-D
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje termín zápisu do prvého ročníka základnej školy na 5. a 6. februára
2014.

Uznesenie č. 1/2014-E
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prijaté žiadosti o dotáciu a žiadosti o finančný príspevok
a poveruje prípravou stanoviska k jednotlivým žiadostiam príslušnú komisiu obecného zastupiteľstva
podľa zamerania žiadosti.
Uznesenie č. 1/2014-F
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Kvetoslavy Klímovej, Hurbanova 589, Kúty
o odpredaj pozemku a poveruje komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
vykonaním miestneho zisťovania.
Uznesenie č. 1/2014-G
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram zasadnutí a pracovných porád obecného
zastupiteľstva so zapracovanou pripomienkou.
Uznesenie č. 1/2014-H
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zrušenie platieb v centre voľného času na 2. polrok
školského roka 2013/2014 pre deti navštevujúce centrum voľného času.
Uznesenie č. 1/2014-I
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu knižnice na
Brnenskej ulici č. 430 v rámci vyhlásenej výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku
z fondov Európskej únie.
Uznesenie č. 1/2014-J
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výsledku obchodných verejných súťaží na
prenájom priestorov vo vlastníctve obce – bufetu na futbalovom štadióne a nebytových priestorov na
Bratislavskej ulici č. 1682.

ZÁVER
Po schválení všetkých navrhnutých uznesení a prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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