Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 28. apríla 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Slavomír Brachna – starosta obce
Pavel Belička, Jaroslav Gajdoš, Ing. Ján Izrael, Andrej Kasarda, Ján Libiak,
Juraj Rusinkovič, Mgr. Zuzana Vaculčiaková, Eva Zigová – poslanci OZ
Ing. Ján Hudec – hlavný kontrolór obce
Ing. Jozef Sliacky – riaditeľ Recent, s.r.o.
Ján Hliva – náčelník OcP
3 pracovníčky OcÚ
5 občanov
Neprítomná: Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. – poslankyňa OZ, ospravedlnená
Overovatelia zápisnice: Mgr. Zuzana Vaculčiaková, Ján Libiak
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Vyhodnotenie činnosti MKS za r. 2007 a plán činnosti na r. 2008.
4. Správa o činnosti OcP za r. 2007.
5. Prerokovanie dokumentov na Valné zhromaždenie Recent s.r.o., Recent plus s.r.o. a ich
činnosť v r. 2008.
6. Schválenie darovacej a kúpnej zmluvy.
7. Prerokovanie prevádzkovej doby v kolkárni a konanie hudobných produkcií.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení.
11. Záver.
Priebeh rokovania:
K bodu 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním všetkých prítomných.
Skonštatoval jeho uznášaniaschopnosť, keďže je prítomných 8 z 9 poslancov, ospravedlnila sa
Doc. Ing. Zaušková pre pracovné povinnosti. Potom starosta obce podal podrobnú informáciu
o činnosti od februárového zasadnutia OZ – uskutočnili sa dve pracovné stretnutia poslancov, a to
17.3.2008 (prítomných 7 poslancov) a 21.4.2008 (prítomných 8 poslancov). Programom
pracovných stretnutí bola aktuálna problematika a príprava dnešného zasadnutia OZ.
Ďalej starosta predložil návrh programu rokovania OZ – podľa písomnej pozvánky. K návrhu neboli
vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Mgr. Zuzanu Vaculčiakovú a Jána Libiaka.

2.
K bodu 2
Za členov návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Juraja Rusinkoviča, Evu Zigovú a Pavla
Beličku. Pozmeňovací návrh nebol predložený, preto sa hlasovalo o návrhu starostu.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
u z n e s e n i e č. 67/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení : p. Rusinkovič, p. Zigová, p. Belička.
K bodu 3
Hodnotiacu správu o činnosti Miestneho kultúrneho strediska predložila Zuzana Mikulová – pozri
prílohu zápisnice. Správa obsahuje popis činnosti MKS v roku 2007 – zoznam podujatí
uskutočnených v jednotlivých mesiacoch, ktoré organizovalo alebo sa na nich spolupodieľalo MKS,
ako aj informáciu o činnosti Miestnej knižnice (152 registrovaných čitateľov, 808 návštevníkov,
1371 výpožičiek, schválený grant 10.000 Sk).
Ďalšou problematikou bol plán činnosti MKS na rok 2008, ktorý obsahuje už doteraz uskutočnené
akcie – Sielnická podkova, stolnotenisový turnaj, fašiangový sprievod, veľkonočné tvorivé dielne...,
ako aj plánované podujatia, ktoré okrem už tradičných (MDD, Kováčovské kultúrne leto, Mikuláš
a pod.) budú počas roka organizované podľa ponúk a vyčlenených finančných prostriedkov.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
u z n e s e n i e č. 68/08, v ktorom
A/ B e r i e na v e d o m i e
1. Vyhodnotenie činnosti MKS za r. 2007 a plán činnosti na r. 2008.
K bodu 4
Správu o činnosti obecnej polície za rok2007 predložil jej náčelník Ján Hliva. Vypracovaná je
v rozsahu a forme požadovanej legislatívou, odoslaná bola na Prezídium PZ SR. Obecná polícia
v roku 2007 zaznamenala celkovo 141 priestupkov a uložila pokuty v celkovej hodnote 31.500,Sk. Správa je prílohou tejto zápisnice.
Diskusia:
• Ing. Kyseľ (občan) – upresnil informáciu zo správy, že na priestupok pri požívaní alkoholu
v bufete Koliba upozornila políciu obsluha, alkohol kúpili mladistvým dospelé osoby
• Ing. Čech (občan) – upozornil na tvoriacu sa skládku odpadu za ulicou Hrby a požiadal
o informáciu, ako bude kontrolovaný verejný poriadok a dodržiavanie nočného pokoja počas
diskoték v kolkárni, ktorá sa znova otvára.
• P. Micháleková (občianka) – požiadala o informáciu, dokedy budú povolené diskotéky
v kolkárni.
Na diskusné príspevky odpovedal starosta:
– v prípade nepovolenej skládky odpadu zatiaľ nebol nikto prichytený pri ukladaní odpadu, jej

3.
likvidácia bude riešená v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia.
- prevádzkové hodiny v kolkárni ako aj povolenie hudobnej produkcie budú schvaľované vrámci
bodu č. 7 programu.
- po schválení podmienok prevádzky v kolkárni bude ich dodržiavanie kontrolovať obecná polícia .
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
u z n e s e n i e č. 69/08, v ktorom
A/ Berie na vedomie
1. Správu o činnosti OcP za r. 2007.
K bodu 5
Dokumenty, ktoré budú prerokované na Valnom zhromaždení spoločností Recent s.r.o. a Recent
plus s.r.o., predložil ich konateľ Ing. Jozef Sliacky. Spoločnosť Recent s.r.o. hospodárila v r. 2007
so stratou 48 826.76 Sk po zdanení (plánovaná strata 384 000 Sk), keďže prvýkrát neprevádzkovala
termálne kúpalisko a autoparkovisko. Dosiahnutý výsledok odzrkadľuje nižšiu návštevnosť
autokempingu – o 612 ubytovaných a 1 051 prenocovaní menej ako v r. 2006. Spoločnosť si splnila
všetky povinnosti voči obci a nemá žiadne záväzky. Pohľadávky v celkovej výške 74 347.50 Sk sú
riešené právnou cestou. Strata bude vykrytá z nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých období.
Dozorná rada spoločnosti vo svojom stanovisku k účtovnej závierke odporúča valnému
zhromaždeniu predložené hospodárske výsledky a účtovnú závierku za rok 2007 schváliť.
Spoločnosť Recent plus Kováčová s.r.o., ktorá bola založená Obcou Kováčová ako jediným
spoločníkom dňa 20.12.2007, nevykonávala v r. 2007 hospodársku činnosť, splnila však povinnosť
vypracovať daňové priznanie a spracovať účtovnú závierku.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločností bude obec ako jediného spoločníka zastupovať
starosta obce.
Ing. Sliacky informoval o činnosti spoločností v r. 2008 – Recent s.r.o. bude prevádzkovať
ubytovacie zariadenia (chatky), ktoré má v majetku, predpoklad ukončenia činnosti je 31. december
2008. Spoločnosť Recent plus Kováčová s.r.o. bude spravovať majetok prenajatý od obce. So
spoločnosťou Aquapark Kováčová s.r.o. bola uzatvorená dohoda o vzájomnom zapožičaní a užívaní
inventáru a zariadenia, nachádzajúceho sa v areáloch TK a ATC, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné
na ich prevádzkovanie. Zariadenie z chaty Skalka (areál TK) bude premiestnené do obecnej chaty,
ktorá bude prenajatá novému nájomcovi. Vzhľadom na klesajúcu návštevnosť autokempingu bude
redukovaný počet personálu.
Diskusia:
o Ing. Pálka (občan) – uviedol, že dosiahnutá strata je výsledkom nízkej úrovne
ubytovania v autokempingu, ale aj skutočnosti, že sa v obci ubytováva načierno. Je
potrebné vykonávať kontrolu.
o Ing. Hudec, hlavný kontrolór obce, predložil správu o výsledku kontrolnej činnosti
Recent s.r.o. za rok 2007, ktorú pribežne vykonával od 28.9.2007 do 28.4.2008 –
pozri prílohu zápisnice. Zistené nedostatky neboli závažného charakteru a boli
priebežne odstraňované.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ

4.
u z n e s e n i e č. 70/08, v ktorom
A/ Poveruje
1. Starostu obce, ako štatutárneho zástupcu obce v spoločnosti Recent s.r.o. a Recent plus
s.r.o., na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločností dňa 28.4.2008 hlasovať o schválení:
a) účtovnej závierky za r. 2007
b) výročnej správy spoločnosti
c) vysporiadaní straty vo výške 48 826.76 Sk, ktorá sa vykryje
z nerozdeleného zisku minulých období.
B/ Berie na vedomie
1. Informáciu konateľa Recent s.r.o. o činnosti v r. 2008.
2. Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v Recent –e, s.r.o. za rok 2007.
K bodu 6
Starosta predložil a zároveň podal informáciu k návrhom darovacej a kúpnej zmluvy, ktoré sú
prílohou zápisnice. Prerokované a odporučené na schválenie boli aj na pracovnom stretnutí
poslancov 21.4.2008. Darovacou zmluvou získava obec do vlastníctva pozemok v zastavanom
území obce parc. KN-C č. 91/30 o výmere 20 m2 od spoločnosti Wellness Kováčová s.r.o. Kúpnou
zmluvou nadobúda obec do vlastníctva pozemok parcelné číslo 838 o výmere 92 m2, evidovaný
v Katastri nehnuteľností ako parcela registra „E“, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území
Kováčová. Predávajúcim sú piati spoluvlastníci pozemku, kúpna cena je 230 Sk/m2, spolu za celú
parcelu 21 160 Sk. Pozemok sa nachádza na ul. Kúpeľná pred vjazdom do areálu ATC a jeho
vlastníctvo je potrebné dokladovať k žiadosti o získanie financií z eurofondov v súvislosti
s projektom modernizácie autokempingu.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti . 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
U z n e s e n i e č. 71/08, v ktorom
A/ Schvaľuje
1. Darovaciu zmluvu uzatvorenú podľa ustanovení § 628 Občianskeho zákonníka medzi
darcom Wellness Kováčová, s.r.o., Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová, IČO: 36 059 706,
zastúpený konateľom spoločnosti Ing, Milošom Pittnerom a obdarovaným Obcou Kováčová,
Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová, IČO: 0032005, zastúpený Slavomírom Brachnom, starostom
obce. Predmetom daru je pozemok parc. č. KN-C 91/30, ostatné plochy o výmere 20 m2.
2. Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzavretú podľa ustanovení § 588 Obč.
zák. medzi predávajúcimi Zuzanou Trebulovou, bytom Kováčová, Bystrická 18, Helenou
Ančinovou, bytom Zvolen, Bystrický rad 39, Evou Bagovou, bytom Kováčová, Kúpeľná
102/49, Jolanou Puškárovou, bytom Turová 17, Annou
Karlíkovou, bytom Turová 118
a kupujúcim Obcou Kováčová, Kúpeľná 12, IČO: 00320005, zastúpený Slavomírom
Brachnom, starostom obce. Predmetom kúpy je pozemok v kat. úz. Kováčová, parc. Č. KNE 838, trvalý trávny porast o výmere 92 m2. Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená
vzájomnou dohodou vo výške 230,- Sk/m2, spolu za celú výmeru 21 160,- Sk.

5.
K bodu 7
Žiadosťou ktorú predložil prevádzkovateľ kolkárne Ján Zvara ml., sa poslanci zaoberali už na
pracovnom stretnutí a odporučili, aby prevádzkové hodiny boli v dňoch nedeľa – štvrtok do 23,00
hod. a v piatok a sobotu do 02.0 hod. Hudobnú produkciu odporučili povoliť nasledovne: živá
hudba na terase v dňoch utorok, piatok a sobota do 22,00 hod. (jún, júl, august), diskotéky vo vnútri
kolkárne v dňoch piatok a sobota do 02,00 hod. skúšobne do 31.8.2008. K tomuto návrhu sa mohli
prítomní vyjadriť v diskusii.
Diskusia:
• p. Micháleková (občianka) – požaduje obmedziť živú hudobnú produkciu na terase do 22,00
hod.
• J. Gajdoš (poslanec OZ) – navrhuje schváliť prevádzkovú dobu v piatok a sobotu do 03,00
hod., ale diskotéky v týchto dňoch iba do 02,00 hod.
• Ing. Čech (občan) – nesúhlasí s prevádzkovou dobou do 03,00 hod., ale maximálne do 02,00
hod. s podmienkou, že sa budú vstupné dvere po 23,00 hod. zatvárať. Keďže býva priamo
oproti kolkárni, žiada kontrolovať schválenú prevádzkovú dobu a dodržiavanie prísľubov
prevádzkovateľa.
• J. Zvara ml. (občan, prevádzkovateľ kolkárne) – upresnil svoju žiadosť takto: otváracie
hodiny v dňoch nedeľa – štvrtok do 23,00 hod., piatok do 03,00 hod., sobota do 02,00 hod.
Živá hudba na terase v utorok do 21,00 hod., v sobotu do 22,00 hod. Diskotéka vo vnútri
kolkárne iba v piatok do 02,00 hod. Prisľúbil zabezpečiť poriadok pred prevádzkou počas
diskoték.
• Ing. Izrael (poslanec OZ) – priklonil sa k návrhu prevádzkovateľa , ale v piatok navrhol
povoliť diskotéky iba do 01,00 hod. a otváracie hodiny do 02,00 hod.
• Ing. Hudec (hlavný kontrolór obce) – nie je za prísne obmedzovanie prevádzky v kolkárni
hlavne preto, lebo sme kúpeľnou obcou s množstvom turistov v letnej sezóne, ktorí takéto
zariadenia vyhľadávajú.
• Ing. Kyseľ (občan) – poznamenal, že s rozvíjajúcim sa turistickým ruchom a výstavbou
nových zariadení bude podobných problémov pribúdať, prirovnal to k situácii vo Zvolene.
Starosta obce vyjadril presvedčenie, že je prevádzkovateľ kolkárne ako obyvateľ obce určitou
zárukou dodržiavania schválených podmienok prevádzkovania a bude sa snažiť minimalizovať
nepriaznivé dopady na ostatných obyvateľov.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
U z n e s e n i e č. 72/08, v ktorom
A/ Schvaľuje
1. Prevádzkovú dobu v kolkárni NE – ŠT od 12.00 – 23.00 hod., PI – SO od 12.00 –
02.00 hod.
2. Usporiadanie hudobných produkcii – živá hudba počas LTS, t. j. jún, júl, august
v dňoch utorok do 21.00 a sobota do 22.00 hod., diskotéky – piatok vo vnútri kolkárne
do 01.00 hod. a do 02.00 hod. prevádzka – ukončenie, skúšobne do 31.8.2008.
B/ Upozorňuje prevádzkovateľa kolkárne, že
- zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatí a za zachovanie
poriadku počas jeho priebehu a prevádzkovej doby,
- nahlási na OcÚ v Kováčovej kontaktnú osobu, ktorá bude kompetentná zastupovať
prevádzkovateľa v konaní s kontrolnými orgánmi,

-

6.
ak budú na OcÚ podané sťažnosti na neprimeranú hlučnosť alebo na rušenie nočného kľudu
a verejného poriadku, hudobná produkcia bude zakázaná a prevádzková doba obmedzená.

K bodu 8
V bode Rôzne bolo prerokované:
a) Predaj pozemku pod bytovým domom súp. č. 339 na ul. Slnečná podľa podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu žiadateľom – vlastníkom bytov
v tomto bytovom dome – Ľubomírovi Balážovi a Stanislavovi Balážovi, za kúpnu cenu
20,- Sk/m2. Za takúto cenu boli odpredávané pozemky pod bytovkami aj v minulosti.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
b) Príspevok z rozpočtu obce na „Deň koňa“ vo výške 20 000,- Sk na základe žiadosti
Jozefa Puškára st., ktorý bude použitý na ocenenie furmanov a prenájom sociálnych
zariadení.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti -0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
c) Žiadosť Štefana Kučeru, Plánočkova 19 Kováčová o odkúpenie parc. č. KN-C 552,
ktorú užíva ako záhradu pri svojom rodinnom dome. Výmera parcely je 160 m2,
kúpna cena je stanovená na 250,- Sk/m2.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
d) Prenájom obecnej chaty nájomcovi Vladimírovi Nociarovi st, Slovanská 17
Kováčová na základe vyhodnotenia žiadostí o prenájom, ktoré sa uskutočnilo na
pracovnom stretnutí poslancov 21.4.2008. Ročné nájomné je 50 000,- Sk, nájom do
konca r. 2010.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0.
Uznesenie bolo schválené.
e) Dohoda o spolupráci pri organizovaní Kováčovského kultúrneho leta
s prevádzkovateľom bufetu Koliba pri ATC Ing. Jánom Kyseľom ARISZV, Nám.
Slobody 2, Zvolen. Ing. Kyseľ poskytne počas vystúpení pódium, elektrickú energiu,
WC, priestory na prezliekanie účinkujúcich. Priestranstvo je verejne prístupné.

7.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
f) Dohoda o spolupráci pri získavaní financií z eurofondov s firmou Premier
Consulting, spol. s.r.o., Komárno, ktorá ponúka komplexné služby na požadovanej
úrovni. Firma dokladuje doposiaľ viac ako 250 úspešných projektov.
Diskusia:
- Ing. Čech (občan) sa opýtal, koľko bude musieť obec firme za služby zaplatiť.
Starosta v odpovedi uviedol, že za vyhotovenie žiadosti to je 1,- Sk, po schválení
žiadosti je výška odmeny 5% z oprávnených nákladov, najmenej však 220 000,- Sk.
Ing. Izrael pre porovnanie uviedol ponuku konkurenčnej firmy, ktorá za
vypracovanie projektu požadovala 9 900 € a po jeho schválení ďalších 14 100 €, čo
je spolu približne 720 000,- Sk.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
g) Uloženie 25 mil. Sk z predaja rekreačného areálu na termínovaný účet vo VÚB na
obdobie 2 x 3 mesiace.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Uznesenie bolo schválené.
h) Odmena starostovi obce za 1. štvrťrok 2008. Návrh na odmenu vo výške 35 %
z úhrnu platov predložil Ing. Izrael a je výsledkom stanovísk jednotlivých poslancov
a zhodnotenia práce starostu na pracovnom stretnutí 21.4. 2008.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Juraj Rusinkovič. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené.
K bodu teda prijalo OZ
U z n e s e n i e č. 73/08, v ktorom
A/ Schvaľuje
1.
Predaj pozemku parc. č. KN-C 91/12 v kat. úz. Kováčová vlastníkom bytov v bytovom
dome súp. č. 339 podľa podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
takto: Ľubomír Baláž, Slnečná 339/2, Kováčová, v podiele 6208/158048; Stanislav Baláž
a manž. Zuzana, Slnečná 339/2, Kováčová, v podiele 6208/158048. Kúpna cena pozemku
je 20,- Sk/m2. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok za vklad do
KN, ako aj ďalšie výdavky spojené s predmetným prevodom budú znášať kupujúci.
2.
Finančný príspevok obce vo výške 20 tis. Sk na organizovanie podujatia „Deň koňa“,
ktoré budú použité na ocenenie pre furmanov a na nájomné za sociálne zariadenia.
3.
Predaj pozemku parc. č. KN-C 552, vedený na LV č. 796 ako parc. reg. „E“ č. 770/2
o výmere 94 m2 a parc. č. 771/2 o výmere 66 m2 kupujúcemu Štefanovi Kučerovi,

4.

8.
bytom Kováčová, Plánočkova 19. Kúpna cena je 250,- Sk/m2, spolu za celú
nehnuteľnosť 40 tis. Sk. Kupujúci dá vypracovať kúpnu zmluvu, zaplatí správny
poplatok za vklad do KN a bude znášať prípadné ďalšie výdavky spojené s predajom
pozemku.
Prenájom obecnej chaty nájomcovi Vladimírovi Nociarovi st., bytom Slovanská 17,
Kováčová, na obdobie do konca r. 2010 za ročné nájomné 50 tis. Sk + el. energia a voda.
Zároveň poveruje starostu uzavrieť s p. Nociarom nájomnú zmluvu.
Dohodu o spolupráci pri organizovaní Kováčovského kultúrneho leta medzi Obcou
Kováčová a Ing. Jánom Kyseľom ARISZV, Nám. Slobody 2, Zvolen.
Dohodu o spolupráci medzi Obcou Kováčová a firmou Premier Consulting za účelom
získania prostriedkov z fondov ES.
Odmenu starostovi obce za 1. štvrťrok 2008 vo výške 35 % z úhrnu platov.
Uloženie 25 mil. Sk na termínovaný účet vo VÚB na dobu 2 x 3 mesiace.

5.
6.
7.
8.

K bodu 9
Vrámci všeobecnej diskusie vystúpil p. Pálka (občan) s nasledovnými pripomienkami:
- odporúča odstrániť nefungujúci novinový stánok na Nám. SNP
- navrhuje zmenu prednosti v jazde na križovatke pri predajni Grube tak, aby hlavnou cestou
bola cesta vedúca do centra obce a nie k salašu Hron, ktorá je už slepou ulicou a zároveň
miestnou komunikáciou
- medzi autobusovými zastávkami na ul. Bystrickej nie je vyznačený prechod pre chodcov ani
vodorovným ani zvislým značením
- prechod pre chodcov oproti hotelu končí v cestnom rigole.
Starosta v odpovedi uviedol, že majiteľ stánku bol už viackrát vyzvaný, aby ho odstránil, svoje
sľuby doposiaľ nesplnil. Obec urobí ďalšie kroky na nápravu pri súčasnom rešpektovaní
vlastníckych práv. Podnety v oblasti dopravy obec prejedná s odborníkom, o možnom riešení bude
podaná informácia poslancom.
K bodu 10
Zo všeobecnej diskusie vrámci bodu 9 nevzišiel žiadny návrh na uznesenie.
K bodu 11
Na záver poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Mgr. Zuzana Vaculčiaková

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

II. overovateľ: Ján Libiak

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

Zapísal: Ing. Ján Izrael
V Kováčovej, 28. apríla 2008

Slavomír Brachna
starosta obce

