Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Čepčíne konaného dňa
3. apríla 2019 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Malý Čepčín
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Schválenie programu
6. Rozpočtové opatrenie
7. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ v Malom Čepčíne
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
9. Správa o výsledkoch kontroly za II. polrok 2018
10. Kontrola procesu prijímania a schvaľovania VZN
11. Stavebné úpravy – ambulancia Doc. MUDr. Vladára
12. Modernizácia KD – nákup závesov
13. Prehlásenie k miestnym komunikáciám parc. C KN č. 375/2 a parc. C KN č. 374,
že boli vybudované z prostriedkov štátu
14. Zápis do Kroniky obce rok 2017
15. Návrh na voľbu člena dozornej rady Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s.
16. Rôzne
17. Pripomienky a návrhy poslancov
18. Pripomienky a návrhy občanov
19. Diskusia
20. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Miroslava Sumková,
ktorá privítala všetkých prítomných.

Konštatovala, že z počtu 5 poslancov sú prítomní 5 , obecné zastupiteľstvo /OZ/ je
uznášania schopné.

2. Kontrola uznesenia
Kontrolórka obce Ing. Janka Jesenská vykonala kontrolu uznesenia. Konštatovala, že
OZ zo dňa 24.1.2019 prijalo 1 ukladacie uznesenie - poslankyni PhDr. Tatiane
Nátherovej bolo uložené vydať „Čepčiansky repetníček“ – uznesenie bolo splnené.
3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková do návrhovej komisie navrhla poslancov
Martinu Benešovú a Jaroslava Ďurdíka.
K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce pripomienky a návrhy, starostka obce dala
hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie:
Za: 5 - PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková určila overovateľov zápisnice – PhDr.
Tatianu Nátherovú a Máriu Slančíkovú.
5. Schválenie programu
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková predložila poslancom OZ na schválenie
program zasadnutia OZ, ktorý bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. Navrhla zmenu programu nasledovne:
Bod č. 10 Kontrola procesu prijímania a schvaľovania VZN je súčasťou správy
HK o kontrolnej činnosti, navrhla ho nahradiť bodom:


Návrh na vyradenie majetku ZŚ s MŠ Malý Čepčín

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce pripomienky a návrhy, starostka obce dala
hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie :
Za : 5 - PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať za takto predložený program
zasadnutia.
Hlasovanie :
Za : 5 - PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Rozpočtové opatrenie
Ing. Janka Jesenská, kontrolórka obce predložila rozpočtové opatrenie č. 1/2019 vo
výške 6451,- eur v príjmovej časti na obci a vo výdavkovej časti na obci aj škole.
OZ berie Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 na vedomie
(Príloha zápisnice)
7. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ v Malom Čepčíne
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková predložila poslancom OZ Dodatok č. 1 k
Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Malý Čepčín. Dodatok sa týka výdajnej školskej jedálne
v materskej škole. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím
MŠVVaŠ SR dňa 19.03.2019.
(Príloha zápisnice)
K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce pripomienky a návrhy, starostka obce dala
hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie :
Za : 5 - PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Ing. Janka Jesenská, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018. Poslanci tento materiál obdržali spolu s pozvánkou
na zasadnutie OZ.

(Príloha zápisnice)

OZ berie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 na vedomie.

9. Správa o výsledkoch kontroly za II. polrok 2018
Správu predložila Ing. Janka Jesenská, hlavná kontrolórka obce. Pani Ing. Jesenská
vykonala 2 tematické kontroly:


kontrola dodržiavania zákonnosti pri vydávaní VZN



kontrola bežných výdavkov rozpočtu v skupine 05.1 – ochrana životného
prostredia.

Poslanci OZ materiál obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
(Príloha zápisnice)
OZ berie Správu o výsledkoch kontroly za II. polrok 2018 na vedomie.
10. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Malý Čepčín
Materiál, ktorý písomne zaslala pani riaditeľka ZŠ s MŠ poslanci obdržali. Starostka
obce Ing. Miroslava Sumková informovala, že komisia v zložení p. Kleinová, p.
Turčanová a p. Hanusová navrhujú tento majetok na vyradenie. Riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Zuzana Danišová objasnila poslancom OZ o aký majetok základnej a materskej
školy sa jedná.
(Príloha zápisnice)
K návrhu neboli žiadne pripomienky, starostka obce dala hlasovať za predložený
návrh.
Hlasovanie :
Za : 5 - PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Stavebné úpravy:
Všeobecná ambulancia pre dospelých Doc. MUDr. Ľ. Vladár, CSc
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková poslancov informovala, že pán Doc. MUDr.
Ľubomír Vladár, CSc. ešte v roku 2017 informoval, že v roku 2018 skončí pracovať
v ambulancii v našej obci, ktorá nespĺňa hygienicko-epidemiologické podmienky.
Poprosila som ho, aby ešte vydržal, nakoľko bola v riešení rekonštrukcia materskej

školy. Jedna výzva na rekonštrukciu nevyšla, a teraz zatiaľ nie je vyhlásená žiadna
výzva. Doc.MUDr.Vladár,CSc. je rozhodnutý odísť z našej obce, nakoľko súčasné
priestory nevyhovujú a nebudú vyhovujúce ani pre jeho nástupcu. Navrhla som mu
priestory na obecnom úrade – priestor po bývalom sklade a serverovňu pre obec.
Priestory ho veľmi zaujali, bolo navrhnuté stavebné riešenie, ktoré bolo konzultované
aj s pani RNDr. Marušiakovou z RÚVZ. Stavebne sa nebude musieť nič búrať, zo
serverovne sa vybudujú toalety, sprcha pre personál, oddychová miestnosť a jedine sa
budú sekať dvere. Bezbariérový vstup tiež bude vyriešený, urobí sa drevená
konštrukcia, ktorá je menej finančne nákladná. Bude vypracovaný projekt na stavebné
úpravy. Bol vypracovaný orientačný rozpočet cca 16036,- eur + cca 100,- eur projekt
bez elektroinštalácie. Na základe cenového návrhu som opäť oslovila Doc. MUDr.
Vladára, CSc. s tým, že potrebujem zazmluvniť, že ambulancia v našej obci zostane
a zostane aj po jeho odchode a novom nástupcovi. Požiadala som ho o počet pacientov
v jeho ambulancii – 139 z obce Malý Čepčín, 61 z Veľkého Čepčína, 76 z Bodorovej
a Kevíc, 38 z Jazernice, 22 z Blažoviec a 9 z Borcovej. Podľa počtu pacientov je
ambulancia v našej obci opodstatnená. Oslovím aj kolegov z ostatných obcí, ktorých
občania túto ambulanciu navštevujú, či budú ochotní podieľať sa na zriadení novej,
vyhovujúcej európskym štandardom, ambulancie.
-

p. Džúr: môj názor je taký, či by nebolo lacnejšie urobiť ambulanciu tu na tak, že
by sa presťahovala knižnica a ambulancia by bola v tom dni, keď sú nestránkové
dni na úrade

-

starostka obce Ing. Miroslava Sumková: to bola aj moja prvotná myšlienka, ale
pacienti nemôžu prichádzať do styku s občanmi, ktorí budú chodiť na úrad, je
potrebný hygienicko-epidemiologický štandard, hygiena to nepovoľuje – je to
špecializované zariadenie

-

p. Sýkora: ambulancia je potrebná v obci, netreba špekulovať a urobiť ju

-

p. Štancľová: ja som za každú cenu za udržanie ambulancie, do Mošoviec je zlá
dochádzka a v Turčianskych Tepliciach lekári neberú do svojich ambulancií. treba
urobiť všetko, aby v obci ambulancia zostala.

-

starostka obce Ing. Miroslava Sumková: sme za zachovanie ambulancie, preto
navrhujem takéto riešenie

Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať: „ Súhlasíte s tým, aby bola
vykonaná rekonštrukcia časti budovy OcÚ na zriadenie ambulancie pre
praktického lekára pre dospelých ?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

„Súhlasíte s tým, že pokiaľ náklady nepokryjú bežné príjmy, aby sa na
rekonštrukciu časti budovy obecného úradu na vybudovanie Ambulancie pre
praktického lekára pre dospelých čerpalo z rezervného fondu vo výške 16000,eur ?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Modernizácia KD – nákup závesov
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková predložila cenovú ponuku na závesy do
kultúrneho domu – závesy s podšívkou cena 2572,- eur, závesy bez podšívky 2100,eur. Závesy sú potrebné z dôvodu zlepšenia akustiky v kultúrnom dome, ako aj pri
smútočných obradoch, aj pri premietaní. Závesy sa zakúpia na okná aj dvere. Na
pracovnom zasadnutí poslanci navrhli závesy bez podšívky.
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať: „Súhlasíte s tým, aby bola
vystavená objednávka na nákup závesov do kultúrneho domu?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Prehlásenie k miestnym komunikáciám parc. C KN č. 375/2 a parc. C KN
č. 374, že boli vybudované z prostriedkov štátu
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková informovala, že v roku 2018 po vyhotovení

geometrického plánu cesty od pána Ladislava Lukáča po pána Hromadu Dušana a od
p. Tibora Cabuka k p. Orsághovi bol požiadaný SPF, aby dal tieto miestne
komunikácie zapísať do katastra. Nakoľko asfalt je považovaný za stavbu a cesta bola
vyasfaltovaná v roku 1973. Na to, aby obec požiadala SPF o bezodplatný prevod na
obec, a na obci nie je Passport miestnych komunikácií, obecné zastupiteľstvo musí dať
prehlásenie, že cesta bola vybudovaná z prostriedkov štátu. Bývalý predseda MNV mi
oznámil, že cesty boli vyasfaltované v roku 1973. Pýtam sa: „Prehlasujete, že
miestne komunikácie parc C KN č. 375/2 a parc. C KN č. 374 boli vybudované
z prostriedkov štátu?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na základe uznesenia z dnešného zasadnutia OZ budú všetky materiály spolu so
žiadosťou zaslané na SPF.
14. Zápis do Kroniky obce rok 2017
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková navrhuje, aby tento bod programu pre
pripomienky a pre neprítomnosť kronikárky obce bol prerokovaný na budúcom
zasadnutí OZ.
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať: „Súhlasíte s tým, aby bol
zápis do kroniky rok 2017 presunutý na budúce zasadnutie OZ ?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. Návrh na voľbu člena dozornej rady Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková informovala, že horný Turiec zastupoval ako
člen dozornej rady TURVOD p. Ing. Ľubomír Lettrich z Dubového, ktorý už
nevykonáva funkciu starostu obce. Na základe toho som bola oslovená akcionármi,
aby som sa členom dozornej rady TURVOD stala ja, s čím však musí súhlasiť OZ.

Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať: „Súhlasíte s tým, aby Ing.
Miroslava Sumková bola navrhnutá za člena dozornej rady Turčianskej
vodárenskej spoločnosti a.s.?“
Hlasovanie :
Za : 5 PhDr. Tatiana Nátherová, Martina Benešová, Mária Slančíková, Bc. Tomáš
Mizera, Jaroslav Ďurdík
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Doporučuje starostke obce podať návrh Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. na
voľbu Ing. Miroslavy Sumkovej do funkcie člena dozornej rady Turčianskej
vodárenskej spoločnosti a.s., Martin
Termín: ihneď

Zodpovedný: v texte

16. Rôzne
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková
● stoličky v KD sú nové – staré roztriedil Bc. Mizera - TJ, DHZ, VEPOS, Ev. a.v.
cirkev Ivančiná, 6 kusov bolo zlomených, tie budú rozobraté a dajú sa do odpadu
● rekonštrukcia malej zasadačky na OcÚ – pôvodne sa plánovalo stierkovanie
a maľovanie. Začal odpadávať strop, nakoľko tam bol nalepený polystyrén a naň
nalepené ozdobné polystyrénové podhľady, nebola žiadna medzera – bol urobený
sádrokartónový strop, vymenená guma na podlahe. Prerobená elektroinštalácia,
nakoľko tam bol hliník a v miestnosti neboli ani len krabice na elektriku, musela sa
ťahať z chodby. Do budúcna sú plánované roll door skrine, pretože chýba úložný
priestor, ale najprv sa dokončia práce v KD.
● obci bol zapísaný majetok – pozemok 681 m2 za 1 euro – jedná sa o zelený pás od
p. Ondruša po p.Vartiaka a cesta od p. Šeligu po p. Vartiaka (v časti Diaková) zakúpené od p. Domku
● bezpečnostná signalizácia na OcÚ – nová – súčasná je nevyhovujúca
● výberové konanie na vedúcu ŠJ 24.03.2019 – z 2 prihlásených komisia vybrala
pani Verešovú
● účinník – zvýšenie platieb – obecný úrad, verejné osvetlenie – zaslali sme nesúhlas
s platbami- len na základe nameraných hodnôt vyčísliť sumu
● SPF zamietol bezodplatný prevod pozemku pri OcÚ na verejnoprospešný účel
Zberný dvor, nakoľko obec nemá vypracovaný územný plán, i keď územné

rozhodnutie je právoplatné, takže vypracovaniu územného plánu sa obec nevyhne, a čo
sa nám zdalo v roku 2015 drahé (12000,- eur), dnes je už 25000,- eur. Územným
plánom obce by sme vyriešili aj IBV
● dnes bolo jednanie: odbor dopravy, dopravný Ing. Polka, Správa ciest VÚC , p.
Halaj Július – komunikácia pre všetkých vlastníkov okolitých pozemkov. Pán Halaj
má záujem len na svojej strane, čo je cca 3m a nerieši to situáciu cesty, stredom ide
pás v šírke 1 metra, ktorého vlastníkom je SPF. Dohodli sme sa, že obec Malý Čepčín
zvolá všetkých vlastníkov pozemkov – o výstavbu je záujem aj oproti na druhej strane
- musí sa komplexne riešiť dopravná situácia v Diakovej a to dopravným projektom –
na ceste sa musia podieľali vlastníci pozemkov a súčasne sa projektom vyrieši
chodník.
● obec Malý Čepčín spolu s ostatnými 22 obcami dostala výpoveď zo Zmluvy
o službách vykonávaných mestom Turčianske Teplice, čiže de facto Spoločnú
úradovňu zrušilo mesto Turčianske Teplice i keď Zmluvu o zriadení Spoločnej
úradovne nevypovedali a tieto dve Zmluvy navzájom súvisia
● chcem predložiť návrh p. Borisa Ďanovského ako člena výboru TJ Družba Malý
Čepčín , ktorý doniesol potvrdenku na 215,- euro preplatenie TJ Družba –
rekonštrukcia rozvodnej skrine na zavlažovanie + zásuvky vo vnútri budove na žiarič
a ohrev vody.
- p. Ďanovský – nie je to len na zavlažovanie, ale aj na iné využitie – na osvetlenie,
ozvučenie. To sú len náklady na materiál, prácu si vykonáme svojpomocne
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – už od roku 2015 vieme, že rozvodná skriňa
je zlá a bolo ju treba vymeniť. Prečo až teraz?
- p. Ďurdík – bola predsa schválené dotácia TJ na zavlažovanie
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – ak by sa tieto peniaze preplatili, ide to
mimo rozpočtu
- p. Benešová – keď TJ Družba dávala návrh na rozpočet bolo to tam zapracované?
- p. Ďanovský – nebolo to v návrhu. Keď sa začala robiť závlaha, skrinka bola
nevyhovujúca
- Bc. Mizera – prečo sa doteraz nevymenila, keď viete, že od roku 2015 je
nevyhovujúca?
V zmluve o spolupráci je uvedené, že drobné opravy si hradí TJ a toto považujem za
drobnú opravu. Obec nemá dôvod uhradiť, veď tam obec nerobí akcie.
- p. Ďanovský – drobné opravy sú napríklad okná, kľučky...
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – mám záujem pokračovať v rekonštrukcii
budovy TJ, čo sú nie malé financie, ale toto už presiahlo hranicu! Sľúbila som,

že každý rok sa niečo prerobí, postupne. Začali sme strechou, ktorá tiekla, potom
plotom, ktorý ste neboli schopní natrieť, následne izolácia severnej strany
a odvodňovací systém, aby nevlhli múry. Členovia výboru TJ ste sľúbili, že to urobíte
svojpomocne, s tým, že materiál uhradí obec, nakoniec to musela urobiť firma!
Rozvodná skriňa nie je pre obec, je kvôli zavlažovaniu, na to TJ dotáciu od obce
dostala.
- p. Ďanovský – ja som prišiel požiadať, či by ste nám to nepreplatili. A ak sa niektorí
funkcionári vzdáme, TJ sa rozpadne, tak si potom tie veci z TJ zoberieme, rozdelíme?
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – prídete žiadať preplatiť už zakúpené,
zrealizované. Postup by mal byť opačný, požiadať, a ak sa odsúhlasí, tak zakúpiť.
Obec vždy prejavila záujem o chod TJ, a teraz sa idete doťahovať takto o 200,- eur ?!
- p. Ďanovský – neviem, s kým sa veci prejednávajú, ani o prerábkach WC som
nevedel, to je ako o nás bez nás
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – nikdy by som si nedovolila robiť niečo
bez vás! Členovia výboru musia prísť a vyjadriť sa. Keď bol výbor zvolaný, zúčastnila
sa p. Štanclová a p. Záborský. Prediskutovali sme to za účasti Ing. Kubeša a p. Línera
– poslancov OZ – na základe toho urobil pán Ruman cenovú ponuku.
- p. Moncmanová – vždy na obecnom zastupiteľstve boli prehodnocované všetky
práce na budove TJ. Je to podchytené v zápisniciach, môžeš si to pán Ďanovský
overiť. Hoci už ani jeden poslanec bývalého volebného obdobia nie je v súčasnom OZ,
zasadnutí sa pravidelne zúčastňovali terajší poslanci, napríklad PhDr. Nátherová, ktorá
si tiež iste pamätá, že rekonštrukčné práce boli rozoberané a schvaľované na OZ.
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková dala hlasovať: „Súhlasíte s tým, aby TJ
Družba Malý Čepčín bolo z rozpočtu obce preplatených 215,- eur ?“
Hlasovanie :
Za : 0
Proti : 3 Benešová, Slančíková, Bc. Mizera
Ďurdík

Zdržal sa : 2 PhDr. Nátherová,

● voľby doplňujúce do samosprávnych orgánov – 13.4.2019 – 3 kandidáti na
poslancov
● voľby prezidenta – boli úspešne zvládnuté v našej obci
● voľby do EU parlamentu – 8 členná komisia, prvé zasadnutie 10.4.2019
● „Deň Zeme“ – chcem poprosiť vedenie ZŠ s MŠ tak ako aj po iné roky- dohodneme
sa na jarnom upratovanie
● Poďakovanie - Lenke Mizerovej a Tomášovi Mizerovi za realizáciu kuchynky
v kultúrnom dome

- Bc. Tomáš Mizera – zistil Výzvy VUC – Ministerstvo kultúry SR–
pripravil žiadosti, popis k žiadostiam - knižnica, Ing. Prokain - popis k žiadosti prístrešok
KD, Ing. Najšlová- popis k žiadosti spoznávanie Oravy – výlet
- Petra Kleinová – vypracovala 3 Výzvy - 2 Výzvy pre obec – Pánska
záhrada oddychová zóna, pódium s prípojkou elektriky a 1 výzvu pre MŠ spolu so
žiadosťou – vyhlasovateľ COOP Jednota
- pani riaditeľke ZŠ s MŠ a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
program ZŠ s MŠ spolu so speváčkami k vynášaniu „ Moreny“. Program bol
pekný, teší ma, že sa uchovávajú tradície a spájajú generácie
-

p. Mariánovi Martinčekovi s bratom Júliusom, ktorí z vlastnej
iniciatívy v záujme o životné prostredie vyčistili brehy potoka od
AGT po Černákovský mlyn od PET fliaš, sklenených fliaš
a ostatného odpadu (8 vriec ) - vyzbieraný odpad roztriedili
a doniesli na Zberný dvor. Pýtala som sa, čo ich k takémuto činu
viedlo a povedal, že chodí tade so psom a priestor bol veľmi
znečistený patrí mi veľká vďaka, že mu nie je ľahostajné okolie

- p. Ďurdík – treba im poďakovať a dať zahrať do miestneho rozhlasu
- pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Danišová – na príprave programu k vynášaniu
Moreny sa podieľal celý kolektív
- Bc. Mizera – 28. apríla 2019 pripravujeme stavanie Mája, na ktoré pozývam
- PhDr. Nátherová – chcem spoluobčanov informovať, že externé študentky Strednej
odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach chodia na odbornú prax do miestnej
materskej školy a školského klubu detí v ZŠ. Budú tu mať aj praktické maturitné skúšky 24.26.4.2019. Pochvaľujú si prístup v MŠ a ŠKD, páči sa im aj naša obec.
17. Pripomienky a návrhy poslancov
V tomto bode nikto nevystúpil, nakoľko pripomienky boli vznesené v predchádzajúcich
bodoch.
18. Pripomienky a návrhy občanov
- p. Sýkora – chcem sa opýtať, prečo sa dávajú do KD opäť závesy. Keď tam boli
predtým, boli zospodu skoro do polovice plesnivé
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – závesy sa dávajú kvôli akustike, ale aj kvôli
vzhľadu počas obradov v KD. Teraz sú plastové okná a častejšie sa prekuruje v sále KD,
lebo bývajú častejšie akcie.

- p. Štanclová – chcem využiť príležitosť, keď na zasadnutí je aj starostka Bodorovej, aby
starostovia horného Turca apelovali na to, aby sa zriadila pohotovostná lekárska služba
v Turčianskych Tepliciach, lebo k pacientom je vysielaná len zdravotnícka služba.
- starostka obce Ing. Miroslava Sumková – zistím, budem sa informovať
- p. Moncmanová – pani Štancľová mala na mysli záchrannú lekársku službu, nie
pohotovostnú službu. Falck záchranná a.s. má rýchlu zdravotnú pomoc (RZP) a rýchlu
lekársku pomoc (RLP). Nie je mi známe, že v Turčianskych Tepliciach je len RZP.
- Mgr. Danišová. riaditeľka ZŠ s MŠ – vypracovala som 2 výzvy pre ZŠ – Volkswagen –
úprava areálu školského dvora, TV Markíza – podlaha
19. Diskusia
V tomto bode nikto nevystúpil, nakoľko pripomienky boli vznesené v predchádzajúcich
bodoch.
20. Záver
Starostka obce Ing. Miroslava Sumková po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončila
zasadnutie OZ, poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Ing. Miroslava Sumková,v.r.
starostka obce

Zapísala : Viera Moncmanová,v.r.
Overovatelia zápisnice :
PhDr. Tatiana Nátherová,v.r.
Mária Slančíková,v.r.

