Zápisnica č.3/2021
Z 3. Zasadnutia OZ v Laskári dňa 2. 9. 2021
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prerokovanie ďalšieho postupu týkajúceho sa objektu nehnuteľností budovy parc.č. 82/2 a pozemku
parc.č. 83/2 cirkvi evanjelickej Blatnica
5. Prerokovanie návrhu vytvorenia ankety občanov k ďalším investíciám obce na budúci rok
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K b.1 Otvorenie
Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka L. Janíková
K b.2 Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starostka prečítala program zasadnutia. Poslanci program jednohlasne schválili. Za zapisovateľku určila
M. Paučekovú a za overovateľa zápisnice p. poslankyňu A. Bibzovú. Návrh bol schválený.
K b.3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla M. Paučekovú a A. Bracke. Návrh bol schválený.
K b.4 Prerokovanie ďalšieho postupu týkajúceho sa objektu nehnuteľností budovy a pozemku cirkvi
ECAV Blatnica
Na júnovom zasadnutí OZ sme sa uzniesli, že poslankyňa IA. Bracke napíše list na ECAV Bratislava,
aby sme na hlavnom presbyterstve poukázali na vážnosť situácie, nakoľko ich nehnuteľnosť v Laskári
naďalej chátra a je v havarijnom stave ešte viac! Do dnešnej doby s ňou majitelia neurobili nič, aby hoci
len budovu zabezpečili ani napriek niekoľkým pokusom obce situáciu neriešia a k celej veci sa stavajú
ľahostajne. Od posledného osobného stretnutia starostky s poslankyňou A. Bracke na fare v Blatnici
v decembri 2019 sa neudialo nič. Na dnešnom zasadnutí starostka informovala, že pripravila
korešpondenciu od roku 2013, kedy obec začala z dôvodu havarijneho stavu budovy s ECAV Blatnica
situáciu riešiť. Táto korešpondencia bude prílohou listu, ktorý A. Bracke pripraví a pošleme priamo na
presbyterstvo Bratislava spolu s fotodokumentáciou aktuálneho stavu budovy.
K b.5 Prerokovanie návrhu vytvorenia ankety občanov k ďalším investíciám obce na budúci rok
Ďalším bodom programu sa poslankyne so starostkou venovali dôležitej téme ďalšieho investičného
zámeru obce na budúci rok – posledný v tomto volebnom období. Poslankyňa A. Bibzová prišla
s návrhom, že by stálo za to, aby sa urobila anketa občanov, čo by si predstavovali najbližšie obdobie
v obci zrealizovať. Navrhla, aby anketa nebola anonymná, aby sa za ňu ľudia podpísali, aby sa
v budúcnosti predišlo kritike k nevybudovaniu toho alebo onoho. Obec by potom pristúpila na základe
pozbieraných anketových lístkov s najvyšším počtom konkrétneho návrhu, a s možnosťou a schopnosťou
financovania z vlastného rozpočtu obce práve k víťaznej alternatíve! Prítomné poslankyne s týmto
návrhom súhlasili. Zvlášť - mimo ankety sme sa všetci prítomní uzhodli, že pre Valentovú bude prioritou
vybudovať oplotenie miestneho cintorína. Starostka argumentovala tým, že bude potrebné urobiť najskôr
geometrické zameranie pozemku, aby sa potom vedeli vytýčiť hranice pre budúcu drobnú stavbu.
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Návrh ankety:
1.Kultúrny dom Laskár –renovácia interiéru
Brúsenie parkiet, odstránenie dreveného obkladu, nová stierka, maľovanie, nový nábytok
2. Kultúrny dom Laskár – renovácia exteriéru
Nový náter strechy, bezbariérový vchod, výmena dverí, prístrešok, nový sklad náradia a príslušenstva
z kultúrneho domu
3. Revitalizácia brezového hájika
4. Zhotovenie repliky pôvodnej hasičskej zbrojnice, ktorá je v súčasnosti v skanzene
5. Vlastný návrh
K b. 6 Rôzne
V rôznom starostka prítomných informovala, že sa k dnešnému dňu ukončili realizačné práce pri
hasičskej zbrojnici , čo sa týka odvodnenie pozemku a vybudovanie vstupu do zbrojnice. Ďalším
posunom k zveľadeniu exteriéru okolia pri HZ bude výsadba a skrášlenie priestoru. Poslankyne sa
zhodli na tom, aby sa oplotenie pri studni zrušilo, zlikvidoval by sa rozpadajúci betónový múrik. A.
Bibzová poukázala na potrebu zvolania obecnej brigády, prevažne chlapov, ktorí by mohli pomôcť.
Vzhľadom na obdobie zemiakových brigád a prác na poli sa na termíne dopredu dohodneme.
Starostka navrhla, aby sa kríčky , ktoré sú nasadené na cintoríne, presadili na toto miesto, nakoľko
jeden druh kríčkov, ktorý sme na cintoríne pred rokmi vysadili sa síce ujal, ale tým, že je porast hustý,
je prekrytý iným druhom kríkov, ktoré sú mohutné a zabraňujú ďalšiemu rastu spomínaného druhu
kríčkov. Poslankyne s týmto návrhom súhlasili, ale urobiť to až na jar, aby presadené kríky nevymrzli.
K b. 7 Diskusia
V diskusii sa hovorilo o tom, že p. Marián Volna, ktorému bolo vydané t.r. stavebné povolenie na
stavbu RD na pozemku pod kultúrnym domom, tento pozemok predáva cez realitnú kanceláriu.
Starostka informovala, že už sa boli informovať potenciálni kupci, ale zatiaľ bezúspešne.
Ďalšia téma diskusie bola ohľadne orecha, ktorý rastie pred obecným úradom. Keďže strom rastie na
obecnom pozemku, ale kedysi ho zasadili Bukovskí, obec je tá, ktorá je v prípade jeho pádu
zodpovedná. A. Bibzová navrhla, že výrub orecha s Bukovskými prerokuje. Obec zaujme stanovisko
a prerokuje so Štátnou ochranou prírody NP Veľká Fatra , ktorá podá odborný posudok na zdravotný
stav stromu.
K b.8 Na záver sa prečítal Návrh na uznesenie, ktorý poslankyne schválili a starostka zasadnutie
ukončila.
Zapisovateľ: Mgr. Michaela Paučeková
Overovateľ: Andrea Bibzová

