
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   10. 05. 2019 
 
 
 
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:  Ing. Andrej Barták, Milan Kvasnica 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Brigáda na opravu potoka sa uskutočnila a plánuje sa 
aj zhotovenie žľabu na hlavnej ceste, poslanci si dohodli plán realizácie. 
Starosta informoval o plánovanom chodníku smerom ku skleníkom, ktorý by sa mal 
realizovať vo vlastnej réžii. Zatiaľ nemáme podklady od projektantky. Poslanci rozobrali 
tému vybudovania parčíka pri ihrisku, ktorý by sa mohol realizovať cez MAS Vršatec. 
 
K bodu 4/ Informácia o schválení dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie 
Starosta informoval prítomných o schválení finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie 
na územnoplánovaciu dokumentáciu. 
 
K bodu 5/ Príprava projektu financovaného prostredníctvom MAS Vršatec 
Starosta informoval prítomných, že oslovil firmu na vypracovanie projektu na vybudovanie 
parčíka pri ihrisku. Podľa predloženého projektu by sme chceli projekt financovať cez MAS 
Vršatec. 
Starosta informoval, že projektantka pripraví ponuku aj na chodník od hlavnej cesty smerom 
ku kaplnke. Poslanci pripomenuli, aby sa vykonala aj oprava chodníka na ulici od zastávky 
smerom k Sochrovi.   
 
K bodu  6/ Príprava sv. omše pri Penkách 
Starosta informoval prítomných, že 26. 5. 2019 bude sv. omša pri Penkách a dohodli si ako sa 
priebeh zorganizuje.  
 
K bodu 7/ Rôzne 
 
Doručená pošta: 
Martin Kadlečík doručil na obecný úrad žiadosť o poskytnutie príspevku pre svoju dcéru na 
podporu športu, nakoľko sa stala reprezentantkou Slovenska v karate v kategórii od 13. do 14. 
rokov za TJ Sokol Ilava a pôjde na Majstrovstvách sveta v karate WUKF 2019.  
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k výške príspevku. Poslanci sa dohodli, že 



podporovať sa budú len športovci s úspechom na úrovni Slovenska do výšky max 120,00 €. 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.   5/2019 
 
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/ Informáciu o schválení finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie na  

územnoplánovaciu dokumentáciu 
c/ Informáciu o príprave projektu na vybudovanie parčíka pri ihrisku 
d/ Informáciu o prípravách sv. omše pri Penkách 

 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Poskytnutie finančného príspevku na podporu športu pre Katarínu Kadlečíkovú do 

výšky do 120,00 € 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Prípravu sv. omše pri Penkách 
Zodpovední: poslanci 
Termín: 26. 5. 2019 

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


