
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  12.02. 2021 
 
 
 
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: Katarína Slamková 
Overovatelia: Jaroslav Kotras, Andrej Barták   
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že boli splnené . 
Náklady na prekládku elektrických vedenia k domu smútku, o ktorú sme požiadali SSD , 
v prípade schválenia bude znášať samotný prevádzkovatel prípadne p. Švondrková, ktorá 
prekládku iniciovala. 
 
 
K bodu 4/ Situácia s protipandemickými opatreniami v obci 
Starosta informoval prítomných s protipandemickými opatreniami,  nakoľko testovanie majú 
na starosti samosprávy. Starosta sa chce dohodnúť na stretnutí so starostami okolitých obcí 
Bolešov, Slavnica na spoločnom testovaní občanov, kde by sa obce spojili a vzájomne si 
pomohli s testovaním občanov na Covid – 19, nakoľko by sa občania mali testovať každý 
týždeň. Tiež budeme zverejňovať Mobilné odberné miesta /MOM/ v našej blízkosti , aj na ich 
využitie. 
Ďalej starosta otvoril tému ako pomôcť občanom v našej obci. Poslanec Jaroslav Kotras spolu 
so starostom navrhli kúpu respirátorov FFP2 pre občanov nad 60 rokov. Starosta vyzval 
poslancov k hlasovaniu. Poslanci kúpu respirátorov FFP2 odsúhlasili.  
 
K bodu 5/ Ponuka a vyjadrenie SS Distribúcia, a.s. 
Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou od SSD vo výške 738,28 eur bez dph  na 
montáž bezpečnostných dvojzávesov v našej obci na trafostanicu pri Letnom kultúrnom 
stánku. Poslanci cenovú ponuku odsúhlasili. Do 60 dní by mala prebehnúť realizácia. 
Dvojzávesy by mali zabezpečiť udelenie výnimky z ochranného pásma trafostanice na 
vybudovanie Hasičskej stanice v obci. 
 
K bodu  6/ Výzva na doplnenie žiadosti o NFP MAS Vršatec 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na oddychovú zónu, ktorú obec podávala  roku 
2019 cez MAS Vršatec bola na základe výzvy o doplnenie žiadosti o NFP doplnená, 
zaevidovaná a odoslaná. Budeme čakať na jej schválenie.                              
 
 



K bodu 7/ Rôzne 
Starosta spomenul na termín fašiangov 6.2.2021 v našej obci fašiangy, ktoré sa z dôvodu 
pandemickej situácie a núdzového stavu nekonali  , čo nám je ľúto. 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.  1/2021 
 
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/ Situácia s protipandemickými opatreniami 
c/Výzva na doplnenie žiadosti o NFP na Oddychovú zónu obce 
 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/ nákup respirátorov pre dôchodcov v našej obci  
b/ cenovú ponuku od SSD, a.s. na montáž bezpečnostných dvojzávesov   
 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ nákup respirátorov FFP2  
 
Zodpovedný: Starosta + administratívna pracovníčka 
Termín: koniec Februára 
 

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

 
 
 


