Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 16.januára 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Naplánovanie akcie Obecná zabíjačka
5. Výber dodávateľov k prístavbe šatní ZŠsMŠ
6. Schválenie Domového poriadku pre Bytový dom 16 b.j. Richvald, súp.č. 162
7. Rôzne- Diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce, Mgr.Zuzana
Germanová, podľa schváleného programu. Konštatovala, že podľa prítomnosti poslancov na
zasadnutí OZ, je zasadnutie uznášania schopné.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Magdaléna Tejová a za overovateľov zápisnice boli zvolení:
Mária Germanová a Ján Svoboda.
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3
V tomto bode rokovania bola prevedená kontrola plnenia uznesenia.
- Uvítanie deti narodených v roku 2014 do života obce sa uskutoční dňa 25.januára
2015 (nedeľa) o 15.oo hod. so zápisom do pamätnej knihy obce Richvald, odovzdaním
pamätného listu a hotovosti 20,00 € na dieťa + kvet.
- Odstupné bývalej starostke obce bolo vyplatené bez navýšenia za preplatenú
dovolenku
- Obecná zabíjačka sa pripraví na deň 14.februára 2015.
Poslanci informáciu o kontrole plnenia uznesenia vzali na vedomie.
K bodu 4
Plánovaná akcia „Obecná zabíjačka“ bola premenovaná na akciu s názvom „ZABIJAČKOVÉ
HODY“.
K priebehu akcie je potrebné zabezpečiť:

-

Hudobnú skupinu a osloviť zložky fungujúce v obci na pomocné práce pri
organizovaní akcie
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 5
V tomto bode rokovania poslanci OZ prerokovali cenové ponuky dodávateľov na prístavbu
šatni k Základnej škole s materskou školou Richvald. Výberové konanie bolo vyhlásené na
tieto práce:
Sadrokartónové práce: na základe predložených cenových ponúk 5 dodávateľov bol vybratý
dodávateľ: Stanislav Hankovský, Richvald 235
Elektroinštalačné práce: cenové ponuky boli prijaté od 3 dodávateľov, OZ bol vybratý
dodávateľ: Stanislav Tej, Hervartov 109
Kúrenárske práce: cenové ponuky predložili 5 dodávatelia. OZ vybralo dodávateľskú firmu
HOPO, Beloveža 202
Predložené cenové ponuky od všetkých dodávateľov na uvedené práce tvoria prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: ZA: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 6
Návrh domového poriadku pre 16.byt.jednotku Richvald 162 bol prerokovaný na
predchádzajúcom zasadnutí OZ. Po úprave bol predložený domový poriadok pre 16. bytovú
jednotku – Richvald 162 poslancami OZ schválený. Domový poriadok bude zverejnený v 16.
bytovej jednotke Richvald 162.
Hlasovanie: ZA: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 7
V tomto bode rokovania bolo prejednávané:
1. Nájomníci 16. Bytovej jednotky Richvald 162 p. Rohaľ a p. Ildža vyslovili nesúhlas s
poplatkom za užívanie verejného priestranstva – plechové garáže.
Po rokovaní a porovnávaní cien s okolitými obcami, mestami a občanmi,
ktorí majú garáže na svojom pozemku bol odhlasovaný poplatok za 1 m2 – 0,01 €/deň
.
Hlasovanie: ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Martin Tej
2. V tomto bode poslanci OZ stanovili termíny konania kultúrnych akcií v roku 2015:
DNI OBCE: 16.august 2015
VEČER MLADÝCH: 15.august 2015
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
3. V tomto bode rokovania prebehla interpelácia poslancov OZ k ich jednotlivým
obvodom. Pripomienky boli hneď prekonzultované a na dotazy poslancov podala
vysvetlenie starostka obce.
4. Starostka obce informovala OZ, že od februára 2015 začne prebiehať počítačový kurz
pre občanov obce.

Poslanci OZ informáciu vzali na vedomie.
5. Starostka obce oboznámila poslancov OZ s prípravou štúdie multifunkčného ihriska.
Informácia bola vzatá na vedomie.
6. Starostka obce informovala poslancov OZ o rokovaní s rim.kat.cirkvou v Richvalde, o
podpísaní zmluvy na prenájom pozemku na prístupovú cestu k 16. bytovej jednotke
Richvald 162. Poslanci OZ uvedenú informáciu vzali na vedomie a rozhodli, že
z dôvodu podpísania zmluvy bude ako zápočet za dlhodobý prenájom pozemku na
prístupovú cestu odpustená rim.katolickej cirkvi v Richvalde pohľadávka za daň
z nehnuteľnosti za rok 2013 vyrubená rozhodnutím číslo 336/2013 vo výške 118,77 €.
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 8
Predložený návrh na uznesenie poslanci OZ schválili. Uznesenie číslo 8 tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 9
Po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu starostka obce zasadnutie OZ
ukončila.
Zapísala: Magdaléna Tejová

Mgr.Zuzana Germanová
starostka obce

Za overovateľov zápisnice:
Mgr.Mária Germanová

...................................

Ján Svoboda

...................................

