Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej
Bukovinke, konané dňa 29.11.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :

Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková – zástupkyňa starostu
Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Lupták – poslanec
Ján Gažo – poslanec

Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v bývalej policajnej budove
4. Schválenie finančnej výpomoci pre pani Agnesu Fridrichovú
5. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
II.
1/ Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
poslancoi a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu program rokovania.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Ján Lupták a Jozef Gondáš.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Na obecný úrad bola dňa 27.11.2012 doručená žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s
prenájmom nebytových priestorov v budove bývalej policajnej stanice, ktorá je vo vlastníctve
obce. Jedná sa o spodnú časť nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove.
Firma v nebytových priestoroch chce prevádzkovať herňu a bar, so stálym dozorom
vyškolených zamestnancov dodávateľa VLT.
Pri prevádzkovaní herne, za každý VLT príde z ministerstva financií do rozpočtu obce
800,00 € ročne. Minimálny počet pre herňu je 5ks VLT. Firma žiada uzatvoriť nájomnú

zmluvu na dobu určitú a to tri roky. Po ukončení nájomnej zmluvy s predĺžením na ďalšie tri
roky. Za nebytové priestory obci ponúka nájomné nasledovne: Prvý rok 300,00 €, druhý rok
330,00 € a tretí rok 360,00 €. Pre rozvoj miestneho futbalového klubu, firma prispeje
finančným príspevkom v rámci svojich možností, ako ďalší sponzor klubu.
Poslancom neboli jasné viaceré nezodpovedané otázky a to: kto bude financovať vývoz
komunálneho odpadu, vývoz septiku a spotrebovanú elektrickú energiu. Ďalej by chceli vidieť
návrh nájomnej zmluvy a po tomto predložení a vysvetlení sa rozhodnú na budúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.12.2012. Prítomní poslanci žiadosť
o prenájom berú na vedomie.

4/ Na obecný úrad bola doručená ďalšia žiadosť dňa 28.11.2012 od pani Agnesy Fridrichovej
o výpomoc vo finančnej núdzi. Pani Fridrichová opisuje v žiadosti svoju finančnú tieseň,
v ktorej sa ocitla po tom čo jej elektrárne poslali nedoplatok na EE.
Prítomní poslanci po prečitaní žiadosti skonštatovali nasledovné: pomoc sa poskytuje
rodine alebo jednotlivcovi pri mimoriadnej udalosti a to pri živelnej pohrome alebo pri úmrtí.
Za takýchto okolností, ktoré sa udiali v rodine pani Fridrichovej finančnú výpomoc
neschválili.

5/ Pán starosta navrhoval schválenie odmeny ku mesačnej mzde za prácu hlavnej kontrolórke
obce pani Ing. Gabriele Fábiánovej. Prítomní poslanci schválili hlavnej kontrolórke odmenu
100 % hrubej mzdy čo činí 90,00 €.

6/ Diskusia:
-

pani Spodniaková požiadala pána starostu o zariadenie klubovne pre
miestnu mládež v priestoroch bývalej materskej škôlky v súčasnej
klubovni je náradie na cvičenie

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.

V Šiat. Bukovinke dňa 29.11.2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Lupták

II. Overovateľ: Jozef Gondáš

