OBEC PODVYSOKÁ
UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V Podvysokej zo dňa 10. 12.2018 číslo 43/2018
Obecné zastupiteľstvo k bodu 16. Rôzne – prerokovanie žiadosti občanov a organizácií
A/ SCHVAĽUJE:
1. Delegovanie p. JUDr. Jána Opiala, starostu za obec Podvysoká za člena do Správnej rady
TKO Semeteš n.o.
2. Za členov do Rady Základnej školy Podvysoká:
- p. Miroslava Koniara, p. Bc Jozefa Slíža, p. Ing. Petra Pončku a p. Máriu Purekovú.
3. Parkovanie služobného motorového vozidla obce Podvysoká na adrese trvalého bydliska
starostu obce.
4. Dotácia MO SRZ Turzovka vo výške 100 €.
5. Finančnú výpomoc na nákup paliva pre p. Veroniku Bazgerovú bytom Podvysoká č. 207 vo
výške 350 €.
6. Finančnú výpomoc na nákup tovaru na chod domácnosti pre p. Jozefu Zbojkovú bytom
Podvysoká č. 275 vo výške 500 €.
7. Finančnú výpomoc pre p. Katarínu Kajánkovú bytom Podvysoká č. 138 vo výške 500 €.
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

B/ NESCHVAĽUJE:
1. Dodatok zmluvy o navýšenie sumy pri realizácií stavebných úprav Hasičskej zbrojnice
firme Tempro Čadca.
2. . Dodatok zmluvy o navýšenie sumy pri realizácií stavebných úprav stavby “Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materskej školy Podvysoká 354”.

C/ UKLADÁ:
1. Starostovi obce osloviť dodávateľov na vyhotovenie projektu opravy resp. rekonštrukcie
elektroinštalácie v ZŠ a ŠJ.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ

2. Starostovi obce osloviť dodávateľov na dodanie žalúzií do MŠ Podvysoká.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
3. Starostovi obce pripraviť návrh rokovacieho poriadku.
4. Starostovi obce prerokovať uvedené navýšenie sumy na úpravu hasičskej zbrojnice a
konzultovať s komisiou stavebnou a životného prostredia.
5. Starostovi obce v rámci preberacieho konania 17. 12. 2018 dotazovať sa na uvedené
navýšenie a v rámci komisie stavebnej a životného prostredia riešiť žiadosť, resp. dať
návrh na riešenie.
6. Starostovi obce osloviť políciu - dať hliadku na prechod pre chodcov pri ZŠ v ranných
hodinách.

D/ B E R I E N A V E D O M I E:
1. Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti Podvysoká a doporučuje odložiť na zasadnutia OZ v roku
2019 po zasadnutí finančnej komisie.
2. Žiadosť p. Ing. Magáta o odkúpenie časti pozemku u Hroši a postupuje na posúdenie
komisii stavebnej a životného prostredia, ktorá predloží stanovisko k predmetnej žiadosti na
najbližšie zasadnutie OZ v roku 2019.

JUDr. Ján Opial
starosta obce

