
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 03. 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:  Matej Visolajský, Jaroslav Kotras 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 
 
 
K bodu 4/ Vyjadrenie k zámeru Realitná kancelária ZIGO 
Starosta informoval prítomných, že boli predložené potrebné materiály na vydanie 
súhlasného stanoviska k vybudovaniu vodnej nádrže na chov rýb na parcele KNE č. 78.  
Vyzval poslancov, aby sa k zámeru vyjadrili. Poslanec Kotras sa vyjadril, že môže 
nastať situácia, že záujemca len vyťaží štrky a zámer neuskutoční. P. Zigo informoval 
poslancov, že rokoval so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý by im dal súhlas na 
tento zámer. Po rozprave poslanci odsúhlasili zámer pod podmienkou, že budú súhlasné 
stanoviská od dotknutých orgánov a bude doručené čestné prehlásenie overené 
v právnickej kancelárii o dodržaní zámeru,     o nevyužívaní miestnych komunikácií 
pred predajom pozemku  
 
K bodu 5/ Realizácia projektu kompostéry 
Starosta informoval prítomných, že máme v obci uskladnené kompostéry, ale ešte nie sú 
odsúhlasené kontrolou, ktorá poskytla na ich kúpu príspevok. Po odsúhlasení bude 
potrebné upresniť počet pre našich obyvateľov, pripraviť protokol, na základe, ktorého 
budú doručené do každej domácnosti. 
 
K bodu  6/ Projekt na podporu športu 2019 
Starosta informoval prítomných o podanej dotácii na podporu športu „Rekonštrukcia 
futbalového ihriska“ pre nevyhovujúci stav hracej plochy ihriska. Celkový rozpočet je 
plánovaný vo výške 19 939 € a výška požadovanej dotácie je 16 739 €. Z vlastných 
zdrojov by sme použili 1 310 €. Poslanci sa vyjadrili, že by tiež bolo potrebné zatepliť 
budovu, ktorá by bola cca 5 tis. €  a do budúcna by bolo potrebné oplotiť celé ihrisko. 
Poslanci súhlasia s výškou plánovaných financií na rekonštrukciu futbalového ihriska. 
  
K bodu 7/ Rôzne 



Starosta informoval prítomných o plánovanej návšteve vo Vodňanoch, aby si poslanci 
premysleli účasť. Z našej obce pôjdu dvaja zástupcovia. 
K bodu 8/ 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 k realizácii projektu kompostéry 
c/ Informáciu o projekte na podporu športu  
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Vybudovanie vodnej nádrže na chov rýb na parcele KNE č. 78 pod podmienkou   

vybavenia súhlasného stanoviska od dotknutých orgánov 
b/  použitie vlastných prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia futbalového ihriska“ 

 
3. u k l a d á : 

a/ firme ZIGO doručiť čestné prehlásenia overené v právnickej kancelárii 
o dodržaní  zámeru, o nevyužívaní miestnych komunikácií pred predajom 
pozemku 

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


