Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 16. decembra 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 7: Ivan Boháčik, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Milan Krupa,
Dušan Purgat, František Vojtas, (Ing. Miloš Dekrét prišiel neskôr)
hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
zamestnanci obce: Ing. Anna Tisovčíková
občania obce podľa prezenčnej listiny
Neprítomní - ospravedlnení: Pavol Golian, Ladislav Luštiak,
K bodu 1:
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová otvorila a viedla Ing. Terézia Tisovčíková, starostka
obce. Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Michalová, takže obecné zastupiteľstvo obce Michalová je uznášania schopné.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michalová určila
starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková prednostku obecného úradu Janu Herichovú.
Za overovateľov správnosti zápisnice určila starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková poslancov
obecného zastupiteľstva: Dušana Purgata, a Milana Krupu.
K bodu 3:
Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková predložila návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Michalová:
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
4. Voľba návrhovej komisie
5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
6. Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 20202022
8. Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2020 – 2022
9. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová
na I. polrok 2020
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019
11. Majetkové záležitosti – žiadosti došlé na obecný úrad
12. Informácie starostky obce
13. Diskusia
14. Záver
1

Na základe požiadavky bol do programu doplnený bod vyhodnotenie priorít dokumentu
Komunitný plán sociálnych služieb obce Michalová 2019-2023.
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková dala za predložený návrh hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo program zasadnutia OcZ s doplneným bodom
Vyhodnotenie priorít dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4:
Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Eriku
Goceliakovú a Ing. Ivana Kokavca.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika
Goceliaková a Ing. Ivan Kokavec
Hlasovanie: 6 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5:
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ predložila prednostka obecného úradu Jana Herichová.
Skonštatovala, že prijaté uznesenia zo zasadnutia OcZ obce Michalová, konaného dňa
2.12.2019 sú splnené.
Uznesenia z minulých zasadnutí: Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj
pozemkov pre pani Kláru Zajakovú je rozpracované a v štádiu plnenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo vyhodnotenie plnenia uznesení na vedomie.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 ( na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing.
Miloš Dekrét)
K bodu 6:
Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na území obce Michalová
Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školského zariadenia na území obce Michalová predložila Ing. Anna Tisovčíková,
zamestnankyňa úseku školstva a sociálnych vecí.
V zmysle zákona č. 179/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2007 o financovaní
základných škôl , stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná výška
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školskej jedálne prepočítaná podľa
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý materská škola
vykázala, čo je 50 detí. Dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školskej jedálne sú
poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý je obci prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa
osobitných predpisov. V priebehu rozpočtového obdobia je možné predmetné VZN
aktualizovať dodatkami.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo VZN o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová bez
pripomienok.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 7:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 2020-2022
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 predložila hlavná kontrolórka Ing. Iveta
Purgatová. Konštatovala, že návrh rozpočtu obce je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky
2020-2022 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 2020-2022.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2020 – 2022
Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2020 – 2022 predložila Jana
Herichová, prednostka obecného úradu. Informovala prítomných, že rozpočet obce Michalová
na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmov vo výške
1.100.000,- Eur a výdavkov vo výške 1.100,000,- Eur.
Na rok 2020 boli bežné príjmy rozpočtované na základe predpokladaných príjmov z výnosu
podielových daní, miestnych daní a poplatkov a transferov, na ktoré sú podpísané zmluvy.
Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške predpokladaných bežných príjmov.
Vo finančných operáciách príjmových je rozpočtované prijatie úveru, ktoré je rozpočtované v
kapitálových výdavkoch na vodovod a kanalizáciu. A prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu, ktoré je rozpočtované na spolufinancovanie rozbehnutých a schválených
investičných aktivít v kapitálových výdavkoch a splátka úveru.
Vo finančných operáciách výdavkových je rozpočtovaná splátka úveru.
Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný, to znamená že rozpočtované príjmy sa rovnajú
rozpočtovaným výdavkom.
Do rozpočtu bežných výdavkov boli zahrnuté výdavky potrebné na chod Obecného úradu,
činnosť jednotlivých referátov obecného úradu, predložené požiadavky ZO JDS, Knižnice,
Materskej školy a zariadenia školského stravovania, podľa navrhovaného VZN.
Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu sa navrhlo nasledovne:
- Luštiareň – projektová dokumentácia spoluúčasť
2.500,- Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia – spolufinancovanie
5.000,- Merače rýchlosti – spolufinancovanie
1.000,- Výstavba Obecný úrad – rekonštrukcia spolufinancovanie+neoprávnené výdavky
25.000,Hrable I,, Hrable II., MK
16.500,- Výstavba detského ihriska – spolufinancovanie
2.000,3

Dom smútku – zakúpenie ozvučovacej techniky
3.000,Splátka úveru
25.000,Spolu:
80.000,Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Michalová 27.11.2019 a na web stránke
28.11.2019.
Dňa 9.12.2019 bol zverejnený výnos podielových daní pre obce a mestá na rok 2020, podľa
ktorého môže obec Michalová počítať s vyšším príjmom.
Na základe tejto informácie bola vypracovaná pripomienka k návrhu rozpočtu a podáva sa
návrh na úpravu návrhu v tomto znení:
Podľa zverejnených údajov obec Michalová môže počítať s výnosom dane z príjmov vo
výške: 488.219,- Eur, čo je o 12.566,- Eur viac.
Pre zaokrúhlenie celkových príjmov navrhujeme zvýšiť príjmy z prenájmu budov o 434,- Eur.
Možné zvýšené príjmy navrhujeme rozpočtovať na:
Materskú školu – energie z prijatých príjmov z réžie – čo nebolo rozpočtované v návrhu vo
výške: 3.878,- Eur a Cestná doprava na Miestne komunikácie - - bežná údržba vo výške:
9.122,- Eur
Návrh na bežné príjmy rozpočtu sa zvyšuje
o 13.000,- EUR
Návrh na bežné výdavky rozpočtu sa zvyšuje
o 13.000,- EUR
-

Návrh na celkový rozpočet teda je vo výške:

Príjmy:
1.113.000,- Eur
Výdavky:
1.113.000,- Eur
Z dôvodu vyrovnania príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti – zásobovanie vodou
Je potrebné znížiť rozpočtované výdavky o 4.300,- Eur na výšku príjmov t.j. na 23.300,- Eur
O túto sumu bude zvýšený rozpočet výdavkov na údržbu budov
Návrh na celkový rozpočet sa nezmení a bude vo výške: Príjmy:
1.113.000,- Eur
Výdavky:
1.113.000,- Eur
Bežné výdavky sú rozpočtované na jednotlivé kapitoly a položky podľa potreby
a plánovaných bežných výdavkov vo výške
625.000,- Eur
plánovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie vo výške
463.000,- Eur
a finančných operácií – splácanie úveru vo výške
25.000,- Eur
spolu:
1.113.000,- Eur
Návrh na rozpočet na rok 2020 je teda nasledovný:
Príjmy vo výške: 1.113.000,- sa skladajú
z bežných vlastných príjmov, vrátane transferov vo výške:
625.000,- Eur
z kapitálových transferov vo výške:
8.000,- Eur
a finančných operácií – prevod z fondu rezerv vo výške:
80.000,- Eur
- Prijatý úver vo výške
400.000,- Eur
spolu:
1.113.000,- Eur
Rozpočet obce Michalová na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný a záväzný. vo výške
1.113.000,- Eur v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2021 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 630.000,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rozpočet na rok 2022 je navrhovaný orientačne ako vyrovnaný vo výške 650.000,- Eur
v príjmoch aj vo výdavkoch.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo rozpočet obce Michalová na rok 2020 ako
vyrovnaný a záväzný. vo výške 1.113.000,- Eur v príjmoch aj vo výdavkoch.
Hlasovanie: 6 za, Proti: 1 (Ivan Boháčik), Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 9:
Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I.
polrok 2020
Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I. polrok
2020 predložila Ing. Iveta Purgatová.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Michalová na I. polrok 2020 bez pripomienok.
Hlasovanie: 7 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10:
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 predložila Jana Herichová, prednostka obecného
úradu. Z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu na mzdy a odvody zamestnanca obce navrhla
presun finančných prostriedkov z rozpočtovaných bežných výdavkov na kapitole Staroba –
opatrovateľská služba z položky 610 a 620 mzdy a odvody poistného – ktoré sa nebudú do
konca roka 2019 čerpať, na údržbu budov na pol 610 a 620 v celkovej výške 2.680,- Eur.
V dôsledku zvýšenia výšky odmeny poslancom OcZ za účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a komisiách je potrebné zvýšiť rozpočet o 3.350,- Eur.
Na základe zmluvy na výkon externého manažmentu projektu Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v obci Michalová a Mandátnej zmluvy na spracovanie projektového
návrhu a žiadosti o NFP na projekt Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva
je potrebné zvýšiť rozpočet na Odpadové hospodárstvo vo výške 5.000,- Eur.
Na tieto potrebné zvýšené výdavky navrhujeme presunúť finančné prostriedky z údržby budov
vo výške 8.350,- Eur.
V kapitálovom rozpočte za účelom kúpy posypového zariadenia je potrebné vykonať zmenu
rozpočtu a to presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z rekonštrukcie obecného úradu,
ktoré sa do konca roka nebude čerpať na cestnú dopravu vo výške 10.000,- Eur.
Navrhovaná zmena rozpočtu je rozpísaná v rozpočtovom opatrení č. 16/2019, ktoré je prílohou
návrhu na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
16/2019.
Hlasovanie: 7 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 11:
Majetkové záležitosti – žiadosti došlé na obecný úrad
11.1. Anna Becková, žiadosť o odpredaj pozemku
Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
predložila prítomným dôvodovú správu v ktorej konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo obce
Michalová uznesením č. 51/2019 zo dňa 4.11.2019 schválilo zámer predať pozemok par. KN
– C č. 1476 o výmere 95 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemok par. KN –
C č. 1477 o výmere 477 m2, druh pozemku záhrady, vedené na liste vlastníctva č. 500, Obec
Michalová, k. ú. Michalová podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom za minimálnu cenu
stanovenú znaleckým posudkom (najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku
určenej znaleckým posudkom).

5

Obec Michalová zverejnila zámer vyššie uvedený majetok obce priamym predajom na úradnej
tabuli obce a na internetovej stráne obce dňa 27.11.2019 a zároveň zverejnila lehotu na
doručovanie cenových ponúk záujemcov. Do lehoty podávania cenových ponúk podala cenovú
ponuku len pani Anna Becková, bytom Podjavorinskej 3384/5, 058 01 Poprad a to vo výške
6,31 Eur/za 1 m2 V dôsledku uvedeného komisia finančná a hospodárenia s majetkom obce
odporúča previesť svoje vlastníctvo vyššie uvedeného nehnuteľného majetku na kupujúcu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo priamy predaj pozemkov par. KN – C č. 1476 o výmere 95 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemok par. KN – C č. 1477 o výmere 477 m2,
druh pozemku záhrady, vedené na liste vlastníctva č. 500, Obec Michalová, k. ú. Michalová
kupujúcej Anne Beckovej, bytom Podjavorinskej 3384/5, 058 01 Poprad za kúpnu cenu 6,31
Eur/za 1 m2, ktorá bola určená znaleckým posudkom a aj kupujúcou navrhnutá.
Hlasovanie: 7 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
11.2. Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome
Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
predložila prítomným zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Michalová zo
dňa 2.12.2019, v ktorej konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo obce Michalová na svojom
riadnom zasadnutí vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o nájme nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Michalová a to na nebytové priestory o výmere 128 m2
(obchodné priestory) nachádzajúce sa na prízemí v budove Kultúrneho domu v Michalovej,
súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500 Obec Michalová, k.ú. Michalová a schválilo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nebytové priestory o celkovej výmere
úžitkového priestoru 128 m2 (obchodné priestory) nachádzajúce sa na prízemí v budove
Kultúrneho domu v Michalovej, súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500 Obec
Michalová, k.ú. Michalová obchodnou verejnou súťažou a zároveň schválilo vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej verejnej súťaže a minimálnu výšku ročného
nájmu 15- €/m2. + režijné náklady 7,40 €/m2. Obec Michalová v zmysle § 9a ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechať svoj
majetok do nájmu obchodnou verejnou súťažou na úradnej tabuli obce dňa 6.11.2019 na
internetovej stráne obce dňa 6.11.2019 a v regionálnej tlači MY č. 45/2019 dňa 12.11.2019.
Zároveň boli zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verenej súťaže.
V termíne predkladania návrhov na prenájom obchodných priestorov bol podaný 1 návrh, ktorý
splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže. Komisia určená pre vyhodnotenie návrhov
obchodnej verejnej súťaže konštatovala, že predložený návrh na prenájom nebytových
priestorov splnil schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a odporučila schváliť nájom
nebytových priestorov pre: SK CATERING, s.r.o., Kolkáreň 14/11, 976 81 Podbrezová.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo prenechať majetok obce do prenájmu na
základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to nebytové priestory o výmere 128 m2,
nachádzajúce sa v budove na ulici Hrádza súp. č. 19 v k. ú. Michalová, za účelom
prevádzkovania obchodnej činnosti za vysúťažené nájomné vo výške ročného nájmu 15,60 €
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za m2 + 7,40 za m2 za služby spojené s nájmom s účinnosťou od 1.3.2020 na dobu 10 rokov
navrhovateľovi: SK CATERING s.r.o., Kolkáreň 14/11, 976 81 Podbrezová
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
Poslanec Dušan Purgat položil otázku, či bude možné výšku nájmu upraviť počas doby nájmu,
napr. pri zvýšených nákladoch na energie.
Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
upozornila, že to treba uviesť v zmluve.

K bodu 12:
Vyhodnotenie priorít dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb obce Michalová
2019-2022
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že ide o doplnkovú
informáciu, nakoľko bol Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb na roky 2019 - 2023
schválený v roku 2019, vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Michalová za predošlý rok je bez vyhodnotenia a rok 2019 bude vyhodnotený v roku 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že komunitný plán bude vyhodnocovaný
až v roku 2020.
Hlasovanie: 7 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 13:
Informácie starostky obce
- Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala prítomných, že obec
Michalová získala dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, čo sa bude realizovať
v roku 2020 a vo štvrtok bola prevziať nové hasičské auto Iveco. Je rada, že Obecný
hasičský zbor funguje, hasiči boli na preškolení, darí sa aj mladým hasičom.
- Pozýva všetkých na zapálenie poslednej adventnej sviece na sobotu 21.12.2019, kedy
bude prinesené aj Betlehemské svetlo a zároveň bude požehnané hasičské auto.
Poslanec Milan Krupa sa informoval, ako to bude organizačne prebiehať, kto bude
bežať, či bude sprievodné vozidlo.
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala že aj k tomuto
podujatiu, aj k Silvestrovskému behu bude ešte stretnutie.
14. Diskusia
Dušan Purgat, poslanec, upozornil na skutočnosť, že nárast mzdových prostriedkov prevyšuje
nárast výnosu podielových daní a vyzval k šetreniu.
Ing. Erika Goceliaková, poslankyňa a zástupkyňa starostky obce taktiež vyzvala k šetreniu,
hlavne čo sa týka výdavkov na kultúru a šport.
Ivan Boháčik, poslanec sa informoval kedy bude opravená cesta pred Michalovou.
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala že minulý týždeň došlo
k zosuvu cesty I. triedy I/72, ale je to záležitosťou Slovenskej správy ciest, zatiaľ je obmedzená
preprava nákladných áut nad 12 metrov dĺžky, práce na oprave cesty sa vykonávajú, v stredu
by mala byť hotová.
Poslanci sa informovali na wifi v obci.
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Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala, že vo všetkých obecných
budovách bude namontované zariadenie a bude sa dať pripájať na internet.
Milan Krupa, poslanec sa informoval, kedy sa bude riešiť vlek.
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková informovala že na budúci rok a očakáva
návrhy od poslancov.
Dušan Tisovčík, občan informoval sa na vlastníctvo mosta cez Lieskovský potok na Hraškuľu
komu patrí, nakoľko zábradlie nie je v poriadku z bezpečnostného hľadiska. Upozorňuje na
možné nebezpečie.
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková musí preveriť, lebo niektoré mosty sú
v majetku obce, niektoré si vybudovali občania sami.
Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 16.12.2019
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

______________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

___________________
Dušan Purgat
overovateľ I.

________________________
Milan Krupa
overovateľ II.
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