ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. júna 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
5. Rôzne:
- Rekonštrukcia kultúrneho domu.
- Aktuálne informácie.
- Iné.
6. Návrh na uznesenia.
7. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
zúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“).
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Navrhol doplniť program zastupiteľstva
o prerokovanie správy HK za I. polrok 2021 a o vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Program zastupiteľstvo schválilo aj s doplnením prerokovávaných bodov.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že predchádzajúcimi uzneseniami neboli určené
žiadne úlohy.
K bodu 4:
Starosta predniesol zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2020 a stanovisko HK
k záverečnému účtu. Zastupiteľstvo schválilo ZÚ bez výhrad.
Starosta prečítal správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021, ktorú zastupiteľstvo vzalo
na vedomie.
Starosta informoval zastupiteľstvo, že je potrebné vyhlásiť voľbu HK, pretože funkčné
obdobie HK podľa zákona končí 30.9.2021. Zastupiteľstvo preto vyhlásilo voľby HK na deň
28.9.2021.
K bodu 5:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o doterajšom priebehu rekonštrukcie fasády
kultúrneho domu a o predpokladanom čase začatia rekonštrukcie sociálnych zariadení.
Starosta navrhol zastupiteľstvu predĺženie zníženia pracovného úväzku starostu obce do
konca roka 2021. Zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo.
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P. Šomšáková navrhla upozorniť občanov, aby používali vlastné KUKA nádoby na
komunálny odpad a nenosili svoj odpad do kontajnerov umiestnených na verejných miestach.
Starosta k tomu uviedol, že z hľadiska ceny za odvoz je pre obec v podstate výhodnejšie, keď
komunálny odpad je v menšom množstve nádob, pretože do ceny za odvoz odpadu sa počíta
aj počet aktuálne vyvezených KUKA nádob.
K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

