
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  12. 1. 2018 
 
 
 
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:  Jozef Veselý, Dušan Barták 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 
 
K bodu 4/ Rozhodnutie PPA k výzve 7.2. 
Starosta informoval prítomných o doručenom rozhodnutí z Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry Bratislava o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu a 
rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 90 962,53 EUR. Po podpise zmluvy s PPA sa  
dohodneme s dodávateľom prác, firmou STRABAG na termíne realizácie. 
 
K bodu 5/ Prijatie nových členov DHZ 
Starosta informoval prítomných o návrhu na prijatie nových členov DHZ. Menovaným budú 
vypracované menovacie dekréty, ktoré sú prílohou zápisnice. Starosta dal hlasovať a poslanci 
jednohlasne odsúhlasili prijatie nových členov. 
 
K bodu  6/ Príprava fašiangov 
Starosta určil termín stretnutia všetkých zainteresovaných na prípravách fašiangových 
slávností v obci, ktoré sú plánované 10. 2. 2018. Každoročne požičiavame na obecné slávnosti 
kroje, preto sme robili prieskum cien krojov, ktoré by sme pre obec zabezpečili, aby sa 
nemuseli požičiavať. 
 
K bodu 7/ Rôzne 
Starosta informoval prítomných o možnosti zapojiť sa do výzvy  na podporu rozvoja športu, 
nákup športovej výbavy max do 9 000 eur, ktorá je vyhlásená prostredníctvom úradu vlády 
SR. Treba informovať predtaviteľov futbalového klubu,  termín závierky 5. 3. 2018.  
Starosta informoval prítomných o poiadavke spoločnosti NWT Greenhouse o vybudovanie 
chodníka od konca obce po Farmu Kameničany smerom do Slavnice. Dohodlo sa, že v 
prípade vyhlásenia výzvy, prípadne grantu budeme o tejto realizácii uvažovať. Do júna 2018 
si dáme vypracovať cenovú kalkuláciu tohto zámeru.  
 
Ing. Koníčková informovala prítomných o úpravách rozpočtu k 31. 12. 2017 s dopadom na 
skutočnosť k 31. 12. 2017. Poslanci jednohlasne schválili úpravy rozpočtu, ktoré sú prílohou 



zápisnice. 
 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
K bodu 9/ 
Uznesenie č.   1/2018 
 
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 nenávratnom finančnom príspevku 
c/ Informáciu o pripravovaných fašiangoch 
d/ Informáciu o možnosti zapojiť sa do výzvy na podporu rozvoja športu 
e/ Informáciu o možnosti vybudovať chodník smerom na Slavnicu 
f/ Informáciu o vykonaní prieskumu cien krojov 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Prijatie nových členov DHZ 
b/  Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2017 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Organizačne zabezpečiť fašiangové slávnosti v obci 
Zodpovedný: poslanci 
Termín:10. 2. 2018 

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

 


