ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. septembra 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra.
Prerokovanie:
- Výročná správa za rok 2014
6. Rôzne:
- Nakladanie s odpadmi v obci
- Aktuálne informácie
7. Návrh na uznesenia.
8. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva bolo
uložené starostovi obce zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. Voľbu starosta
zverejnil dňa 10.7.2015. K veci uviedol, že do určeného termínu bola obci doručená jedna
obálka týkajúca sa voľby hlavného kontrolóra, a to dňa 2.9.2015.
K bodu 4:
Starosta predložil obálku týkajúcu sa voľby hlavného kontrolóra zastupiteľstvu. Obálku
otvoril. V obálke bola prihláška na voľbu spoločne s požadovanými dokladmi, výpisom
z registra trestov a dokladom o vzdelaní, ktorú predložila Ľudmila Moskalová. Zastupiteľstvo
na základe týchto podkladov zvolilo za hlavnú kontrolórku obce Ľudmilu Moskalovú.
K bodu 5:
Starosta predložil zastupiteľstvu Výročnú správu za rok 2014. Zastupiteľstvo správu
prerokovalo a vzalo na vedomie.
K bodu 6:
Vo veci nakladania s odpadmi v obci starosta obce informoval zastupiteľstvo o problémoch
s ukladaním nesprávnych druhov odpadu na miesto vyčlenené pre veľkoobjemové odpady
a drobné stavebné odpady. Zároveň poďakoval p. Slavkovskému za pomoc pri výstavbe
oplotenia priestoru vyčlenenému pre ukladanie týchto odpadov.
P. Slavkovský uviedol, že treba vplývať na občanov, aby v zmysle VZN hlásili potrebu
uloženia veľkoobjemových a stavebných odpadov.

2
P. Brutovská navrhla, či by nebolo dobre priestor na odpady uzatvárať.
Starosta k tomu uviedol, že v tom prípade je riziko, že odpad budú ľudia ukladať pred
oplotenie.
Starosta ďalej informoval zastupiteľstvo, že p. Mária Brutovská predložila žiadosť
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a predložila doklady potvrdzujúce jej
príjem. Starosta požiadal p. Brutovskú, aby spresnila, na aký účel dávku potrebuje. P.
Brutovská uviedla, že potrebuje hradiť 15 prm ihličnatého dreva v sume 375,- €.
Zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dávky v požadovanej výške.
Starosta informoval zastupiteľstvo, že dňa 6.10.2015 sa bude konať parciálne porady vo firme
eurobus, ktorá sa bude týkať tvorby cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy.
K veci uviedol, že pripomienky k cestovnému poriadku je potrebné predložiť do 18.9.2015.
K bodu 7:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 8:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

