
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 1. 2020 
 
 
 
Program: viď príloha Pozvánka 
 
K bodu l/ Otvorenie 
Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a hostí na zasadnutí  OZ 
a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom 
rokovania. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili. 
 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Zapisovateľ: :  Gabriela Koníčková 
Overovatelia:   Štefan Štefanec, Milan Kvasnica 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 
 
K bodu 4/ Vyhodnotenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Starosta predniesol vyhodnotenie voľby hlavného kontrolóra. Do termínu 27.12.2019 sa nikto 
neprihlásil, preto bude vyhlásená opakovaná voľba. Vyhlásenie sa uskutoční po 25. 1. 2020, 
jej vyhodnotenie bude najskôr 13. 03. 2020. 
 
K bodu 5/ Úpravy rozpočtu 
Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2019 preniesla Ing. Koníčková a sú prílohou zápisnice. 
 
K bodu 6/ Príprava podkladov súťaž „Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie 
športových kabín“ 
Starosta predniesol ponuky na súťaž, ktorá sa vyhlási vo februári 2020 cez Tendernet. Ešte je 
potrebné dopracovať výkresovú dokumentáciu.  
 
K bodu 7/ Správa inventarizačnej komisie k 31. 12. 2019 
Správa inventarizačnej komisie k 31. 12. 2019 je prílohou zápisnice. 
 
K bodu 8/ Rôzne 
Starosta informoval prítomných o plánovaných fašiangových slávnostiach v obci. Hudba je 
dohodnutá na 22. 2. 2020. Predbežne sa poslanci k tejto slávnosti stretnú 6. 2. 2020.  
 
Poslanci začali rozpravu o stave opravy cesty II/507 v obci. Komunikácia je reklamovaná, 
pred zimou sa vykonala len najnutnejšia oprava. Cez spoločnosť RVS VV treba naliehať  na  
realizátora diela (STRABAG) k nevyhnutnej oprave. Rozobrali aj problém opravy cesty 
smerom na Vŕšky. Starosta osloví predstaviteľov PD Bolešov, vlastníka asfaltovej 
komunikácie, tento podnet im predostrie a budeme sa snažiť nájsť riešenie na opravu 
komunikácie.  
 
 



K bodu 9/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.  1/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

l. b e r i e   n a    v e d o m i e: 
 

a/ Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
b/ Vyhodnotenie voľby hlavného kontrolóra obce 

      c/ Informáciu o stave podkladov k súťaži „Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie   
športových kabín“ 

d/ Správu inventarizačnej komisie 
e/ Informáciu o prípravách fašiangových slávností v obci 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2019 
b/  Vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra obce 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Usporiadať stretnutie k fašiangovým slávnostiam  
Zodpovedný: starosta 
Termín: 6. 2. 2020 

 
K bodu 10/ Záver 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie 
 
 
Zapísala:  Gabriela Koníčková  …………………… 
 
Overovatelia: 
 
      …………………… 
 
           ……………………. 
 
 
Igor Daško, starosta obce   ……………………. 
 


