
    Z á p i s n i c a  
 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   12. 04. 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/ Obhliadka potoka pod cestou 
Pred začiatkom rokovania si dohodli poslanci so starostom obhliadku potoka pod cestou pri 
autobusovej zastávke. Skonštatovali, že je potrebné do ďalšieho zasadnutia zorganizovať 
brigádu na vyčistenie odtokovej rúry a vyspravia panel. 
 
K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
Zapisovateľ: :  Gabriela Koníčková 
Overovatelia:  Matej Visolajský, Jaroslav Kotras 
 
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené.  
 
K bodu 5/ Projekt kompostovania 
Nakoľko je potrebné rozhodnúť koľko kompostérov  budú občania požadovať na 
kompostovanie, starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili ku kúpe ďalších kompostérov.  Po 
predložených cenových ponukách sa poslanci vyjadrili a aj odsúhlasili, že zatiaľ nie je 
potrebné dokupovať ďalšie kompostéry do zásoby. Po vykonaní kontroly z nadriadeného 
orgánu sa vyhlási relácia pre občanov a na základe protokolu sa kompostéry vydajú  
občanom.  
 
K bodu  6/ Rôzne 
Starosta informoval, že obec zakúpi zbernú nádobu na kartóny a poslanec Štefanec preverí 
možnosť odovzdania do zberných surovín. 
Starosta informoval, že sme objednali antuku na tenisové kurty a treba zorganizovať brigádu 
a upraviť kurty pred sezónou.  
Starosta informoval o tom, že oslovil projektanta  na vypracovanie podkladov na vybudovanie 
chodníka k skleníkom a tiež firmu NWT Greenhouse, s.r.o. o spolufinancovaní. 
Starosta oslovil poslancov, aby 30. 4. 2019 pomohli pri stavaní mája. 
Ing. Koníčková informovala prítomných o rozpočtovom opatrení č. 1. Vysvetlila jednotlivé 
položky rozpočtu. Úprava rozpočtu sa vykoná na výdavkoch položkách, ktoré sa týkajú volieb 
prezidenta, výdavkov na nevyhnutné výdavky pre uchádzačov z ÚPSVaR, výdavky na nákup 
krojov, ktoré neboli rozpočtované. Rozpočtové opatrenie č. 1 je prílohou zápisnice. 
     
 
 



K bodu 7/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.   4/2019 
 
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 pripravovanej brigáde na vyčistenie potoka 
c/ Informáciu  o zbere kartónov 
d/ Informáciu o brigáde na tenisových kurtoch 
e/ Informáciu o prípravných prácach na budovanie chodníka k skleníkom 
f/ Informáciu o stavaní mája dňa 30. 4. 2019 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/ Zamietavé stanovisko k nákupu ďalších kompostérov  
b/ Rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu  
 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Zorganizovať brigádu na vyčistenie potoka a tenisových kurtoch 
Zodpovední: poslanci 
b/ Zorganizovať stavanie mája 
Termín: 30. 4. 2019 

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


