ZÁPIS
Z verejnej schôdze konanej dňa 19.02.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Šútovciach
Program :
1.Otvorenie
2.Správa o činnosti za rok 2015
3.Program rozvoja obce na roky 2015 - 20022
Prítomní:
starosta obce: Miroslav Rajčo
poslanci OZ: Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Viktor Pekár, Roman Boško
ospravedlnená Katarína Patočová z dôvodu PN
Prítomní občania 13 : podľa prezenčnej listiny
Zameranie – slovná prezentácia projektov realizovaných cez fondy v roku 2015 a plánované
projekty pre ďalšie obdobie rokov 2016 - 2017
1.Otvorenie úvod – privítanie občanov
2.Zhodnotenie roka 2015 - prezentácia projektov financovaných cez rôzne fondy a zo zdrojov
štátneho rozpočtu :
MŠ projekt realizovaný od februára 2015,dotácia cca 30 000 € vyplatená v auguste 2015 –
spoluúčasť obce 5% cca 1500 – 2000€
Multifunkčné ihrisko – cena celkom 50 000 €, dotácia 40 000€
Verejné osvetlenie – dotácia 63 000 €, spoluúčasť obce cca 3000€
Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahŕňala prekáblovanie, zvýšenie svetelnosti bez navýšenia
spotreby elektrickej energie s nižšími poplatkami
Kamerový systém – dotácia 25 000€, náklady obce cca 1000€, v súčasnosti zahŕňa 9 kamier, do
budúcna plán rozšírenia o 5 kamier + modernizácia rozhlasu – audiosignál
3.Ďalšie plány pre rok 2016 a 2017 :
Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu (Envirofond) cca 200 000€, dotácia 191 000€,
spoluúčasť obce 5% cca 9000€, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie strechy, izolácia budov, výmena krovu, zateplenie obvodových
plášťov, výmena dverí, vybudovanie ústredného kúrenia a elektroinštalácie
Program rozvoja obce pre obce do 1000 obyvateľov – príprava a podané projekty
72 rozšírenie kamerového systému + modernizácia rozhlasu
74 rekonštrukcia infraštruktúry do výšky maximálne 100 000€ zahŕňa rekonštrukciu miestnych
komunikácií, vybudovanie chodníka od miestneho úradu a realizácia prechodov pre chodcov,
rekonštrukcia zástavok
Plánovaná investícia 82 000€, od roku 2016 nie je spoluúčasť obce, projekty sú financované 85%
z fondov EU a 15% zo štátneho rozpočtu nákladom obce sume cca 800€ je iba menežment projektu
aj DPH aj projektová dokumentácia sú oprávneným nákladom

Pri budovaní chodníka od parkoviska pri bytovke až po štrkovú cestu na zákrute pri zrkadle budeme
riešiť spolu s rekonštrukciou hlavnej cesty, ktorú v dvoch úsekoch bude rekonštruovať správa ciest
TSK
Prechody pre chodcov pri oboch zástavkách sú problémom, budú umiestnené výstražné svetlá pozor
chodci, jeden prechod pre chodcov bude realizovaný pri obchode
75 nenávratný finančný príspevok bude použitý na vybudovanie amfiteátra pre kultúrne akcie za
bytovkou vyše multifunkčného ihriska, projekt zahŕňa vybudovanie plochy, lavíc, domčeka pre
občerstvenie, chodníka pre rozdelenie záhrady, výsadbu a vybudovanie workoutového ihriska
s posilovacími zariadeniami o rozmeroch 10,5 x 13,5 m
Plánované kultúrne a športové podujatia na rok 20016 – predstavil starosta podľa plánu akcií na rok
2016, a doplnil, že sa plánuje akcia pre slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v čase, keď to
bude aktuálne
Na záver prednášky starosta poďakoval za iniciatívu pri vytvorení kultúrnej komisie a detského
klubu Čerešničky, ktorý funguje hlavne vďaka pani Kataríne Patočovej a ostatným iniciatívnym
mamičkám, dôchodkyniam a mládeži
4.Diskusia:
1. P. Marko - zápis do MŠ a jej fungovanie
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia priestorov, budú nasledovať schvaľovacie procesy,
zápis detí do MŠ bude prebiehať v mesiac máj, presný termín sa stanoví na schôdzi OZ,
strava bude zabezpečená dovozom z MŠ v Nitrianskom Rudne, bude možnosť stravovať sa
aj pre iných občanov – samostatne žijúci občania, dôchodci, prípadne iní záujemcovia
V rámci zápisu detí do MŠ bude obec postupovať podľa zákona
2. P. Hulinyi – požiadavka označiť obec značkou na vstupe do obce s upozornením, že obec je
monitorovaná kamerovým systémom, ako výstrahu, aby sa predišlo krádežiam
Zvážime túto možnosť na schôdzi OZ
3. P. Šimkovič – bude otvorenie multifunkčného ihriska spojené s futbalovým turnajom?
Áno
4. P. Marko – bude vybudovanie chodníka od obecného úradu realizované v priebehu roku
2016?
Záleží od dátumu schválenia projektu, aj iných faktorov ako je počasie, oprava hlavnej cesty
a pod.
5. P. Patoč – budú elektrické stĺpy preložené kvôli budovaniu chodníka?
Nie, chodník pôjde popod stĺpy
6. P. Marko – Čo znamenajú tie spadnuté káble el. vedenia pri obecnom úrade?
Káble odpojili pri rekonštrukcii verejného osvetlenia, nie sú pod napätím
7. P. Marko – dobudovanie posilňovne
Nie zatiaľ, pokiaľ budú uvoľnené finančné prostriedky na rekonštrukciu obecného úradu
bude sa realizovať aj rekonštrukcia posilňovne aj rekonštrukcia dvoch verejných WC
nutných pri kultúrnych akciách realizovaných v letnom období vonku
8. P. Marko – budú sa musieť presadiť tuje pri bytovke kvôli budovaniu chodníka?
Nie, chodník bude končiť na začiatku parkoviska, už existujúca výsadba tují nebude
narušená
9. P. Marko – úvaha o premiestnení klubovne do iných priestorov, z dôvodu rušenia nočného
kľudu mládežou a zmena priestorov na kočikáreň

Nie, kočikáreň asi nemá význam pre ostatných obyvateľov a v prípade rušenia nočného
kľudu po 22.00 hod. má každý právo informovať políciu
10. P. Marko – pokazené zámky na vchodových dverách bytovky a nedôslednosť pri zamykaní
vchodových dverí
Ochrana vlastných vecí nájomníkov nie je v zodpovednosti obce, a uzamykanie vchodových
dvier je v rozpore zo zákonom o bezpečnosti pri požiarnej ochrane, vchodové dvere slúžia
ako únikový východ, preto by nemali bzť nikdy uzamknuté, dá sa to riešiť guľou z vonku a
pokazené zámky sa môžu opraviť z fondu opráv nájomníkov bytovky, ale dohoda
o možnosti voľného vstupu cudzích osôb je na dohode všetkých nájomníkoch a obec
neustriehne cudzie návštevy bytovky a ich dôvod návštevy
11. P. Patoč – uvažuje sa o doplnení svetelných lámp na ulici od Zdena Patoča dole smerom
k Jozefovi Kmeťovi?
Ak bude potrebné dobudovanie cesty a svetelnej infraštruktúry v tomto mieste bude sa to
riešiť dokúpením stĺpov a lámp, zatiaľ nie. Príp. výfrezky z hlavnej cesty môžu byť použité
na spevnenie miestnej komunikácie v danom úseku
12. P. Vargová – schody vedúce na obecný úrad sú vysoké, uvažuje sa o dobudovaní ešte
jedného nižšieho schodíka alebo zábradlia?
Požiadavka bude prerokovaná na schôdzi OZ
Poďakovanie starostu za účasť na verejnej schôdzi a rozlúčka s občanmi o 18.50 hod.
V Šútovciach 19.2.2016
Zapísala: Mandúchová Marianna ..........................................

