ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. marca 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Ponuka na rekonštrukciu verejného osvetlenia firmou VSD.
- Finančná zbierka – pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Rôzne:
- Aktuálne informácie.
- Iné.
Návrh na uznesenia.
Komisia na ochranu verejného záujmu – majetkové priznanie zverejnené –
www.obec.sk, časť „dokumenty“ – „ostatné dokumenty“.
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. Zasadnutia sa
zúčastnil hlavný kontrolór obce ( ďalej len „HK“).
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Požiadal zároveň o doplnenie programu
o prerokovanie Správy HK a o rozhodnutie o úväzku starostu obce. Program zastupiteľstvo
schválilo s doplnením.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o plnení uznesenia č. 3/2022/2.
K bodu 4:
Starosta informoval zastupiteľstvo, že firma VSD predložila obci ponuku na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. V zmysle ponuky bude vykonaná výmena všetkých svietidiel
a príslušenstva, firma následne bude 10 rokov zabezpečovať kompletný servis verejného
osvetlenia a dodávku elektrickej energie pre potreby verejného osvetlenia. S ponukou
zastupiteľstvo súhlasilo. P. Slavkovský k veci uviedol, že pri výmene svietidiel by navrhoval
prehodnotiť umiestnenie niektorých lámp tak, aby bolo svietenie efektívnejšie.
Starosta informoval zastupiteľstvo, že ZMOS zriadilo transparentný účet, kde je možné
prispieť na základe Zmluvy medzi obcou a ZMOS-om, pričom uvedený príspevok
jednotlivých obcí bude použitý na riešenie humanitárnej krízy súvisiacej s vojnou na Ukrajine
a pomocou občanom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Zastupiteľstvo na tento účel
schválilo príspevok v sume 500,- €.
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Starosta požiadal zastupiteľstvo, aby na základe aktuálnej situácie predĺžilo platnosť
uznesenia o určení úväzku starostu obce do konca júna 2022, kedy bude aj tak potrebné
schváliť úväzok starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie. Návrh zastupiteľstvo
schválilo.
K bodu 5:
P. Brutovská pripomenula, že po obci sa potuluje líška, ktorá stratila plachosť. Uviedla, že má
obavy o maloleté deti, ktoré ako profesionálna matka opatruje. K veci starosta uviedol, že
požiada poľovné združenie o informácie k možnostiam riešenia daného stavu.
K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Komisia na ochranu verejného záujmu prerokovala majetkové priznanie starostu obce
a prijala k veci uznesenie.
K bodu 8:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

