
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 02. 2017

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: :  Ing. Gabriela Koníčková

Overovatelia:  Jozef Veselý, 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/ Dodatok k zmluve fi TEKOS
Starosta  informoval  poslancov o rokovaní  s  firmou Tekos,  ktorá  nám vyváža  komunálny

odpad. Nakoľko spoločnosti stúpli náklady na odvoz odpadu, navrhujú zvýšiť cenu za vývoz

jednej  smetnej  nádoby.  Po  tejto  informácii  starosta  rokoval  aj  so  spoločnosťou  Marius

Pedersen  ako  o  alternatívnom  vývoze  odpadov.  Zatiaľ  nemáme  cenovú  ponuku,  po  jej

predložení sa rozhodneme pre výhodnejšiu alternatívu.

K bodu 5/ Informácia o cenách za el. energiu
Nakoľko sme dostali nové zálohové faktúry od SSE Distribúcia na odber elektrickej energie, 

v ktorých boli vyčíslené poplatky za ističe, bolo by potrebné osloviť spoločnosti, ktoré  sa 

zaoberajú auditom meracej a regulačnej techniky. Vypracovanie ponuky odberu odberného 

miesta či je možné znížiť prúdovú hodnotu hlavného ističa odberného miesta a na akú 

prúdovú hodnotu môžeme toto zníženie vykonať. Súčasťou takéhoto auditu je následne aj 

riešenie a jeho cena, koľko bude stáť výmena hlavného ističa a aká bude návratnosť tohto 

riešenia. 

  

K bodu  6/ Možnosti prijatia zamestnanca na OÚ
Starosta informoval prítomných o možnosti prijať p. Igora Vavruša na verejno-prospešné 

práce od 1. 3. 2017. Je možnosť využiťaj p. Mariána Macha podľa paragrafu 52a) na 

dobrovoľnícku činnosťod 1. 4. 2017. Poslanci odsúhlasili prijatie p. Vavruša a p. Macha.

K bodu 7/ Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2016
Ing. Koníčková predniesla úpravy rozpočtu k 31. 12. 2016, ktoré sú prílohou zápisnice. 

Príjmy rozpočtu na rok 206 sa zvýšili o 17 256,18 €, výdavky sa znížili o 52 204,71 €.

Príjmy bežného rozpočtu sa upravili o 4 020,17 €

kapitálové príjmy sa neupravovali

príjmy vo finančných operáciách sa upravili o 13 236,01 €



Bežné výdavky sa upravili  32 584,12 €
kapitálové výdavky sa ponížili o 19 620,59 €
výdavky vo finančných operáciách sa neupravovali.

K bodu 8/ Rôzne

Starosta informoval, že je potrebné zamedziť parkovaniu vozidiel pred vstupom do predajne 
COOP Jednota, pretože sú sťažnosti. Poslanci navrhli, aby sa vyznačil priestor pred vstupom 
do predajne.
Starosta informoval o možnosti čerať dotácie z TSK  na podporu podnikania  a zamestnanosti,
voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže. Jednotlivé zložky treba informovať, aby
si premysleli možnosti čerpania dotácie.
Starosta navrhol zorganizovať brigádu na strihanie živého plota a úpravu okolia cintorína. 
Navrhol termíny 18. 3. alebo 25. 3. 2017.
Starosta informoval poslancov, že  v prípade záujmu občanov sa začne pripravovať zmena 
územného plánu obce. Jedná sa o lokalitu na hradskej a medzi dedinou a hradskou. Treba 
oboznámiť občanov s plánovaným zámerom, v ktorom sú nevyhnutné pozemkové úpravy, ale
len v prípade záujmu občanov. 

K bodu 9/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.  2/2017

Obecné zastupiteľstvo:

l. b e r i e   n a    v e d o m i e:
a/ Informáciu o rokovaní s firmou Tekos a  spoločnosťou Marius Pedersen
b/ Informácia o cenách za el. energiu
c/  Informácie o možnosti čerpať dotácie z TSK pre zložky obce
d/  Informáciu o brigáde na strihanie živého plota a úpravu okolia cintorína.
e/  Informáciu o príprave územného plánu obce

2. s c h v a ľ u j e:
a/  Prijatie zamestnanca p. Vavruša a p. Macha na dobrovoľnícku činnosť 
b/  Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2016
c/  Vyznačenie priestoru pred vstupom do predajne COOP Jednota

K bodu 10/ Záver

Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala:  Gabriela Koníčková ……………………

Overovatelia:
……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


