Z á p i s n i c a
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 29.04.2016 o 16:00 h.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
R o k o v a n i e
Zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva
zahájil
a viedol
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom rokovania. Poslanci OZ s predneseným a doplneným
programom rokovania súhlasili. Poslanec OZ Peter Kukučik
požiadal o doplnenie bodu do program – Verejné osvetlenie.
Poslanci OZ s predneseným a doplneným programom rokovania
súhlasili. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Zdeno Kopas,
Peter Kukučík.
Vedením zápisnice poveril : Ing. Veronika Smiešková
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zápisnice
3/ Prenájom vodojemov – Spoločenstvo súkromných lesov
a pasienkov
4/ Výstavba + projekty v obci
5/ Zásady odmeňovania poslancov OZ
6/ Prerokovanie platu starostu na rok 2016
7/ 2.Úprava rozpočtu obce Snežnica, ZŠ s MŠ
8/ Informácie o vykonanej kontrole HK
9/ Zriadenie finančnej komisie
10/VzN o obecnom vodovode a kanalizácii – návrh, zmluva
o pripojení k obecnému vodovodu
11/Stanovenie podmienok na pridelenie nájomných bytov
12/Štatút obecných novín a redakčnej rady
13/Informácie o súdnych sporoch – VESTAM, SAGACITY
14/Príprava obecných kultúrnych podujatí
15/Verejné osvetlenie
16/Rôzne
17/Záver
Ad 3/ Prenájom
a pasienkov

vodojemov

–

Spoločenstvo

súkromných

lesov

Starosta obce požiadal predsedu Spoločenstva súkromných
lesov a pasienkov – Jána Hrušku, aby poslancom OZ objasnil
momentálnu situáciu, týkajúcu sa vodojemov v obci. V Bukovine sú
vodojemy(3 objekty), ktoré predstavujú záťaž na pozemku avšak
nie sú žiadnym spôsobom zapísané na LV. Z daného dôvodu prišli
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členovia a predseda Spoločenstva súkromných lesov a pasienkov
s návrhom, aby bola daný stav zlegalizovaný a daný do poriadku.
O danom bode rokovali členovia Spoločenstva aj na zasadnutí
valného zhromaždenia. Návrh Spoločenstva súkromných lesov
a pasienkov:
náklady
na
vytýčenie
vodojemov
bude
znášať
Spoločenstvo, privítali by však ak by Obec mohla prispieť
polovicou sumy na dané vytýčenie a cena nájmu pre Obec bola
členmi Spoločenstva v symbolickej sume 1 €.
Následne by daný
stav dali zapísať na LV. Daný návrh poslanci OZ zobrali na
vedomie. Poslanci OZ požiadali zástupcov Spoločenstva, aby do
budúceho zastupiteľstva pripravili konkrétny návrh nájomnej
zmluvy a zároveň zistili všetky potrebné náležitosti a podklady
pre zápis vodojemov do katastra nehnuteľnosti. Existuje možnosť,
že sa vzdajú myšlienky na zápis vodojemov na LV, ak náklady na
zrealizovanie by boli neúnosné pre Spoločenstvo alebo aj pre
Obec.
Ad 4/ Výstavba v obci + projekty obce
Starosta
obce
otvoril
ďalší
bod
programu,
v ktorom
oboznámil poslancov OZ s výstavbou v obci a získanými NFP na
jednotlivé projekty.
1.
Nájomný bytový dom 14BJ
Poslanec
OZ
Ján
Cesnek
oboznámil
ostatných
poslancov
s pripravovaným napojením Nájomného bytového domu 14 BJ na
obecný vodovod. Nakoľko sa bytovka nachádza na vyššie položenom
mieste, bude nutné vybudovať nádrž, do ktorej bude prečerpávaná
voda z hlavného obecného vodovodu. Poslanec OZ Ján Cesnek
navrhuje umiestniť danú nádrž v dostatočnej výške nad bytovkou,
pričom voda do nádrže by pritekala z Pokrivkovho rezervoára
a následne samospádom tiekla do bytovky. Nevýhodou je, že Obec
v danej časti nedisponuje žiadnym pozemkom čím by sa zvýšili
náklady obce na pripojenie bytovky k obecnému vodovodu. Starosta
obce predložil poslancom OZ ponuku na dotlačaciu stanicu, ktorá
by bola umiestnená priamo v bytovke. Poslanci OZ navrhli, aby
boli hladiny jednotlivých obecných rezervoárov vyrovnané, pričom
je nutné dať zamerať ich umiestnenie, aby bol daný stav
dosiahnutý.
Dodávateľ Nájomného bytového domu poskytol starostovi obce
vzorkovnik farieb pre výber fasády Nájomného bytového domu.
Poslanci OZ prenechali rozhodnutie na starostu obce.
Následne sa prihlásil o slovo poslanec OZ Peter Kukučík, ktorý
upozornil na neporiadok pri stavenisku, kde boli značné nánosy
blata a rozhádzané roxory. Poslanec Kukučik požiadal starostu
obce, aby na danú skutočnosť upozornil dodávateľa z dôvodu
nebezpečného prostredia pre deti, ktoré prechádzajú na ihrisko.
2.
KANALIZÁCIA – VYŠNÝ KONIEC HRBY
Starosta
obce
oboznámil
poslancov
OZ
o získanej
dotácii
z Envirofondu vo výške 100.000 € na dobudovanie kanalizácie na
Vyšnom konci – Hrby.
Naprojektovaná sieť viedla od kaplnky k rodinnému domu P.
Ševčíka. Zo získaného NFP dokážeme urobiť trasu len po
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F. Minárika. Starosta s poslancom Ševčíkom jednali na osobnom
stretnutí
s výhercom
VO
a žiadali
o dobudovanie
až
do
plánovaného
bodu.
Nakoľko
chýbajúca
časť
zostávajúcej
kanalizácie predstavuje viac ako 55 % plánovanej trasy, firma
nepristúpi k danému návrhu. V prípade, že by Obec mala záujem
dokončiť zostávajúcu trasu musela by schváliť úver. Starosta
obce požiadal komerčné banky o predloženie ponúk na úver
a požiadal o ponuku aj zo strany envirofondu. Envirofond
neumožňuje preplatiť úver z finančných prostriedkov, ktoré by
sme dostali v ďalších rokoch ako NFP. V prípade bánk sú ponuky
rôzne, no dodávateľ v tomto prípade je ochotný zaplatiť úrok
a obec by tak zaplatila iba istinu. Pre dodávateľa je
výhodnejšie zrealizovať celú vysúťaženú zákazku naraz ako
postupne.
3.
REKONŠTRUKCIA POĽNÝCH CIEST
Posledný projekt, s ktorým starosta obce oboznámil poslancov OZ
je Rekonštrukcia poľných ciest. Aj v danom projekte bola obec
úspešná a získala finančné prostriedky. Vo verejnom obstarávaní
bola
úspešná
firma
M-Silnice.
V spojitosti
s predošlým
projektom, čiže kanalizáciou, upozornila zapisovateľka na fakt,
že v prípade že bude dokončená investícia poľných ciest, nebude
možné realizovať výkopy do ciest po dobu 5 rokov aj v prípade
získania prostriedkov na kanalizáciu. Preto poslanci OZ zvažujú,
že by umiestnili kanalizačné rúry na miesta pod cestou.
Ad 5/ Zásady odmeňovania poslancov
Starosta obce udelil slovo mzdovej účtovníčke – Helene
Bačíkovej,
ktorá
oboznámila
s nedostatočnými
zásadami
odmeňovania poslancov. Návrh Zásad odmeňovania poslancov boli
odoslané
poslancom
OZ
vopred,
aby
mohli
daný
dokument
pripomienkovať. Poslanec OZ Peter Kukučik považuje dané odmeny
za vysoké a navrhuje ich zníženie o polovicu. O danom návrhu dal
starosta obce hlasovať. Návrh poslanca OZ P. Kukučika nebol
prijatý. Následne dal starosta obce hlasovať za Zásady
odmeňovania poslancov tak ako boli predložené a navrhnuté
mzdovou účtovníčkou Helenou Bačíkovou, ktoré tvoria prílohu
zápisnice. Poslanci OZ hlasovali o ďalšom návrhu. Priebeh
hlasovania je zapísaný v prílohe č. 1 – v hlasovacej tabuľke.
Výsledkom hlasovania poslancov OZ je uznesenie č. 85.
Ad 6/ Prerokovanie platu starostu
Starosta obce opätovne udelil slovo mzdovej účtovníčke, aby
oboznámila poslancov OZ s platom starostu. Mzdová účtovníčka
Helena Bačíková zrekapitulovala súčasnú výšku mzdy, ktorá bola
upravená podľa počtu obyvateľov k 31.12.2015 a koeficientu
v národnom hospodárstve. Poslanci OZ majú nárok sumu schváleného
percentuálneho príplatku znížiť poprípade zvýšiť. Poslanci OZ na
požiadanie starostu obce sumu percentuálneho príplatku nezvýšili
a rozhodli sa zachovať jeho výšku.
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Ad 7/ 2. Úprava rozpočtu, ZŠ s MŠ
Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby priblížila poslancom
problematiku
úpravy
rozpočtu.
Účtovníčka
obce
prešla
s poslancami OZ úpravu rozpočtu po jednotlivých položkách
a bližšie objasnila dôvody navýšenia prípadne zníženia príjmov
a výdavkov. Následne sa k úprave rozpočtu ZŠ s MŠ Snežnica
vyjadril riaditeľ školy Mgr. Emil Jaššo, ktorý žiadal starostu
obce a poslancov OZ, aby zvýšili sumu mesačne zasielaných
prostriedkov na originálne kompetencie, nakoľko dané prostriedky
nepokryjú výdavky MŠ, ŠJ a ŠKD. Starosta obce prisľúbil, že suma
schváleného rozpočtu pre ZŠ s MŠ na OK bude do konca roka
zaslaná v schválenej výške. O navýšení OK neuvažuje. Poslanci OZ
žiadajú, aby bol obcou Snežnica nájdený spôsob vzájomnej
komunikácie a prípadne spôsoby šetrenia v MŠ, ŠJ a ŠKD. Starosta
obce vidí chybu v neprijatí zamestnankyne do MŠ cez UPSVaR, kde
by ZŠ s MŠ dokázala ušetriť.
Starosta obce dal hlasovať o danom bode programu, čoho výsledkom
je uznesenie č. 86 a hlasovacia tabuľka tvorí prílohu č.1 tejto
zápisnice.
Ad 8/ Informácie o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce
Starosta obce požiadal z dôvodu neprítomnosti HK, aby záznam
z kontroly prečítala účtovníčka obce. Účtovníčka obce oboznámila
poslancov OZ s vykonanými kontrolami a poslanci OZ zobrali
záznam z o výsledku finančnej kontroly na vedomie.
Ad 9/ Zriadenie finančnej kontroly
Starosta obce udelil slovo účtovníčke obce, ktorá požiadala
o zaradenie daného bodu do programu. Účtovníčka obce žiada
zriadenie
finančnej
komisie,
ktorá
by
sa
podieľala
na
zostavovaní rozpočtu, jeho úpravách a riešení iných finančných
problémoch v obci. Požiadala poslancov OZ, aby určili minimálne
troch členov z radov poslancov. Poslanec OZ P. Kukučik
a poslankyňa M. Dubanová sa prihlásili a chcú sa stať členmi
finančnej komisie. Nakoľko na zastupiteľstve neboli prítomní
všetci poslanci, ktorí by možno prejavili záujem byť členom
danej komisie bolo zriadenie danej komisie presunuté na ďalšie
zastupiteľstvo.
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Ad 10/ VZN č. 1/2016 o zabezpečení dodávky vody z verejného
vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na
území obce Snežnica + Zmluva o pripojení k obecnému vodovodu
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o zabezpečení
dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody
verejnou
kanalizáciou
na
území
obce
Snežnica
a Zmluvu
o pripojení k obecnému vodovodu a kanalizácii. Nakoľko chce
zaviesť do pripájania k obecnému vodovodu a kanalizácii systém,
ktorý by rešpektovali občania. Starosta obce navrhuje, aby
žiadatelia najskôr predložili žiadosť o pripojenie k obecnému
vodovodu na OcÚ, následne bola podpísaná zmluva a uhradený
pripojovací poplatok. Bola navrhnutá varianta so schvaľovaním
žiadostí o pripojení na zastupiteľstve, čo poslanci OZ zamietli
a dané rozhodovanie nechali na starostovi obce.
Následne bolo nutné stanoviť čo zahrňuje poplatok za pripojenie
k obecnému vodovodu. Suma 100 € zahŕňa možnosť pripojenia k
vodovodu a vodomer, ktorý zakúpi obec. Všetky práce spojené
s pripojením na obecný vodovod si zaplatí žiadateľ sám. Pri
pripájaní musí žiadateľ umiestniť šachtu tak aby bol prístup
k ventilu a bod napojenia by mal byť umiestnený v ceste.
V prípade, že nebude umiestnený v ceste tak aspoň na voľne
prístupnom mieste, kde sa dostane zamestnanec obce.
Daná skutočnosť by mala byť zakotvená aj v zmluve o napojení.
Zároveň je nutné, aby bola pri každej zmluve a preberaciemu
protokolu priložená fotodokumentácia, ktorá bude zrealizovaná
tesne pred zásypom. Pri pripájaní by mal byť prítomný
zamestnanec z obce prípadne osoba poverená starostom. Rovnaké
podmienky budú platiť pri pripojení k stokovej sieti. Poslanci
OZ by chceli aby bolo vo VZN zakotvený dodatok, ktorý by
pojednával o tom, že je zákaz odvádzania dažďovej vody do
kanalizácie.
Ad 11/ Stanovenie podmienok pridelenia nájomných bytov
Starosta obce predložil poslancom OZ platné VZN o prideľovaní
nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na obstarávanie
nájomných bytov. Starosta obce kontaktoval aj Okresný úrad – p.
Ďurana, ktorý potvrdil, že obec si môže doplniť určité
podmienky.
Poslanci
OZ
by
si
mali
dať
pozor
a moc
nekonkretizovať podmienky nakoľko by to mohlo skomplikovať
samotný výber. Do budúceho zastupiteľstva by si poslanci OZ mali
pripraviť návrhy kritérií a stanoviť formy výberu uchádzačov.
Ad 12/ Štatút obecných novín a štatút redakčnej rady
Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby priblížila poslancom
OZ daný bod programu. Nakoľko obec Snežnica zakotvila do svojho
rozpočtu
aj
výdavky
na
obecné
noviny,
spojilo
sa
pár
dobrovoľníkov, ktorí chcú vydávať obecné noviny a k tomu je
potrebný štatút obecných novín a redakčnej rady. Účtovníčka obce
zaslala na MK SR žiadosť o registráciu periodickej tlače. Prvé
číslo obecných novín by mohlo vydané koncom júna. Starosta obce
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dal o danom bode programu hlasovať čo tvorí prílohu danej
zápisnice. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 88. Štatút
obecných novín a štatút redakčnej rady tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Ad 13/ Informácie o súdnych sporoch – VESTAM, SAGACITY, KLIMOVÁ
Starosta obce otvoril ďalší bod programu, ktorý sa zaoberá
súdnymi spormi, v ktorých obec je a ktoré jej hrozia.
1.
KLIMOVCI: Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí
s právnikom
rodiny
Klimovcov,
kde
bol
predložený
nový
geometrický plán s pôvodným stavom a súčasným stavom.
Alexandra Ondrišková bola vyzvaná aby objasnila situáciu na
Hôrke. Pani Ondrišková uviedla, že vchod k rodinnému domu vždy
existoval, až kým počas ROEPu nedošlo za záhadných okolností
k prevodu vlastníckeho práva na pána Mravca. Následne pani
Labudová umožnila rodine Klimovcov vstup cez jej pozemok
(súčasný vlastník pani Mudriková) za finančnú odplatu.
Daný
stav trvá už 15 rokov a chcú aby bol doriešený a teda zaistený
prístup k ich rodinnému domu.
Starosta
obce
predložil
zúčastneným
pôvodné
rozhodnutie
s umiestnením stavby spolu s vyznačeným prístupom na pozemok
rodiny Klímovcov. V prípade že by obec chcela dať stav do
pôvodného stavu musela by danú skutočnosť spolu s urbárom
predložiť na súd. Za Urbár bude na súdnom spore vystupovať pán
Pokrivka.
Podľa
tvrdení
pani
Mudrikovej
ponúkla
formou
doporučeného dopisu rodine Klímovcov možnosť odkúpenia časti
pozemku, čím by bol umožnený prístup na pozemok danej rodine.
Rodina Klimovocov dopisy však nepreberá. Pani Ondrašková nevidí
vyriešenie situácie v tom, že obec odkúpi pozemok, nakoľko
v danom mieste stojí oporný múr a sú tam umiestnené obecné
siete. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo si vypočuli
vyjadrenie zástupcov rodiny Klímovcov a nakoľko chcú dať
priestor na vyjadrenie aj druhej strane, zorganizujú stretnutie
s rodinami Múdrikovcov a Mrázikovcov. Stretnutie sa uskutoční
02.05.2016 na Hôrke a zúčastnia sa ho všetci poslanci OZ.
2.
VESTAM: starosta obce sa zúčastnil na súde, kde nás firma
VESTAM žalovala o 100 tis. Eur, súd sme vyhrali kvôli
premlčaniu. Druhý súd sme vyhrali a spoločnosť VESTAM nám mal
uhradiť 2 tis. Eur. Lenže firma už zanikla takže peniaze
neuvidíme.
3.
SAGACITY:
Pán
Stanovský
reagoval
na
ponuku
zaslanú
z posledného zastupiteľstva – splátkový kalendár na 3 roky spolu
s vrátením pozemku. Firma Sagacity navrhuje splátkový kalendár
na 2 roky s preplatením DPH ihneď teraz vo výške 4.831,55 Eur.
Poslanec OZ Peter Kukučik považuje daný návrh za neprijateľný.
Starosta obce dal o danom bode programu hlasovať, čo tvorí
prílohu danej zápisnice. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 89
na základe, ktorého návrh pána Stanovského neprijali.
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Ad 14/ Príprava obecných kultúrnych podujatí
Starosta obce zrekapituloval pripravované kultúrne podujatia,
ktoré pripravuje obec v najbližších mesiacoch.
Deň matiek – uskutoční sa 8.5.2016. Vystúpia deti zo ZŠ a MŠ,
varešky a kapela, ktorú zariadi poslanec OZ Ján Cesnek.
MDD – uskutoční sa 04.06.2016 nakoľko 01.06.2016 pripadá
na
stredu. Poslanec OZ Dušan Ševčík pripraví program a súťaže pre
deti.
Deň otvorených dverí – uskutoční sa 01.06.2016. Deti absolvujú
prehliadku obecného úradu a hasičskej zbrojnice.
Deň otcov – opäť sa uskutoční súťaž vo varení gulášu a futbalový
zápas Horná vs. Dolná.
Ochotnícke divadlo – uskutoční sa dňa 12.6.2016, ktoré bude
určené pre malé deti a pre staršie deti.
Starosta obce požiadal poslancov, aby pomohli pri zorganizovaní
jednotlivých podujatí podľa svojich možností.
Ad 15/ Verejné osvetlenie
Starosta obce udelil slovo poslancovi OZ Petrovi Kukučikovi,
ktorý požiadal o zaradenie daného bodu do programu. Poslanec P.
Kukučik zisťoval možnosti výmeny pôvodného osvetlenia za nové
ledkové svetlá. Energetici by na svoje náklady dali urobiť
energetický audit. Po výmene svietidiel by obec platila
energetikom stále rovnaké mesačné zálohy za elektrickú energiu.
Po splatení danej výmeny sa mesačné zálohy znížia podľa novej
spotreby. Poslanec Kukučik zabezpečí do budúceho zastupiteľstva
viac
informácii
prípadne
požiada
zástupcu
energetikov
o prezentáciu priamo na obecnom zastupiteľstve.
Ad 16/ Rôzne
- Poslanec OZ Zdeno Kopas upozornil na spadnutý plot v areály
bývalého lomu a prosí o odstránenie spadnutej časti.
Starosta obce osloví majiteľa pozemku – PS účastinárov
urbariátu.
Poslanec OZ Zdeno Kopas sa informoval či by sa nedali
zamestnanci odrábajúci si 4 hodiny cez UPSVaR použiť na
viaceré
činnosti
v obci.
Starosta
obce
v súčasnosti
potrebuje daných zamestnancov pri prácach na bytovke
a nemôže ich uvoľniť pre iné práce.
- Poslanec Peter Kukučik upozornil na opätovné sťažnosti na
pána Budoša, ktorý neodváža mŕtve ovce do kafilérie ale
zakopáva ich v katastri obce aj blízko vodných tokov.
V danej súvislosti existuje možnosť nahlásiť takejto osoby
na veterinárnu správu. Pán Budoš bol opätovne upozornený,
aby nekonal protizákonne.
Poslanec Kukučik sa informoval taktiež na situáciu s koňmi
na Vyšnom konci. V súčasnosti zaistil ich kŕmenie balíkmi
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trávy Štefan Labuda a následne budú kone prevezené na iné
miesto.
Poslanec Kukučik požiadal starostu o usmernenie chovateľov
hovädzieho dobytka aby udržiavali miesta kde pasú svoj
dobytok nakoľko spôsobujú tým škodu aj na majetku iných
občanov. V zákone neexistuje opora na danú situáciu.
Nakoľko
pasú
hovädzí
dobytok
na
vlastných
prípadne
prenajatých pozemkoch obec nemá právo ich odtiaľ vyhnať.
Poslanec Kukučik na záver navrhol, či by obec nemohla
z vlastných prostriedkov vybudovať zábradlie od COOP
Jednoty až po Jána Hrušku. Nakoľko má obec rozbehnuté
viaceré
projekty,
v súčasnosti
o danej
investícii
neuvažuje.
- Na záver starosta obce požiadal poslancov OZ, aby do konca
roka
skúsili
nájsť
spôsob
pre
správne
separáciu
a predovšetkým motiváciu ľudí k separovaniu odpadov.
Ad 9/ Záver
Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
d. a. h.

Zapisovateľ:
Ing. Veronika Smiešková

I. overovateľ:
Zdeno Kopas

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Peter Kukučík
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
28.01.2016

Uznesenie
OZ

č.

85

schvaľuje:

– k zásadám odmeňovania
zastupiteľstva
Zásady
odmeňovania
zastupiteľstva

poslancov
poslancov

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

6
6
4
0
2

MVDr. Milan Hlavatý
Starosta obce

obecného
obecného
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Uznesenie č. 86 – k 2. úprave rozpočtu obce Snežnica rozpočtovým
opatrením č. 2/2016
OZ schvaľuje:

2. zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 2/2016 takto:
rozpočet bežných príjmov
schválený vo výške 694.703 EUR zvýšený
o 20.998 EUR = 715.701 EUR
rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 305.913 EUR znížený
o 16.196 EUR = 289.717 EUR
rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 229.294 EUR zvýšený
o 2.898 EUR = 232.192 EUR
rozpočet kapitálových výdavkov schválený vo
výške 613.864 EUR zvýšený o 1.449 EUR =
615.313 EUR
Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený vo výške 368.940 EUR znížené
o 4.013 EUR = 364.927 EUR
Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený
vo
výške
10.742
EUR
zostal
nezmenený.
rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 5.000 EUR znížený o 1.935 EUR =
3.065 EUR
rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 367.418 EUR zvýšený o 32.695 EUR =
400.695 EUR

OZ berie na vedomie: 1. Úpravu
rozpočtovým opatrením č. 1/2016

rozpočtu

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

obce
6
6
5
0
1

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Snežnica
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Uznesenie č. 87 – k VZN č. 1/2016 o zabezpečení dodávky vody
z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou na území obce
Snežnica
OZ

schvaľuje:

VZN č. 1/2016 o zabezpečení dodávky vody
z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou na území obce
Snežnica

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

6
6
6
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
Uznesenie č. 88 – k štatútu obecných novín a štatútu redakčnej
rady
OZ schvaľuje:

štatút obecných novín a štatút redakčnej rady

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

6
6
6
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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Uznesenie č. 88 – k neprijatiu návrhu firmy Sagacity, s.r.o.
OZ

schvaľuje:

neprijatie návrhu firmy Sagacity, s.r.o.
k úhrade
faktúry
za
služby
externého
manegementu
pre
projekt
„Revitalizácia
centrálnej
zóny
obce
Snežnica“
v sume
28.989,29 € rozdelenú na 24 mesačných splátok
a okamžitú úhradu 4.831,55 €

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

6
6
6
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

