
 

Z á p i s n i c a 

 
z  3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.05.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Schválenie programu rokovania zasadnutia  

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011  
 6. Správa audítora  za rok 2011 
 7. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení za I. štvrťrok 2012 
 8. Správa o doterajšej činnosti na rozvoji obce 
 9. Rôzne 
 10. Diskusia  
 11. Návrh na uznesenie a záver  
 
k bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce 
k bodu 2. Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke 
k bodu 3. Zapisovateľ bol schválený Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli schválení 

Ing.Stanislav Hudák a Igor Cukrovaný. 
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  
k bodu 5. Bol schválený záverečný účet obce za rok 2011    
k bodu 6. Bola schválená správa audítora za rok 2011 
k bodu 7. Bola schválená správa hlavného kontrolóra o hospodárení za I. štvrťrok 2012 
k bodu 8. Bola schválená správa o doterajšej činnosti na rozvoji obce   
k bodu 9. V rôznom starosta obce informoval poslancov o napojení domácnosti na verejnú 

kanalizáciu v dolnej časti obce, kde je kanalizácia funkčná.  
 Do verejnoprospešných prác pre obec boli prijatí Mário Kundrát a Ľubomír 

Repko. 
 Pri malom ihrisku s umelou trávou sa stavajú prístrešky.  
 Uskutoční sa deň matiek, termín bude dodatočne oznámený pre dôchodkyne nad 

60 rokov. 
 Koncom júna sa uskutoční medzinárodný zápas Ptičie - Tarnów a zároveň 

v nedeľu by sa uskutočnila súťaž požiarnych družstiev. 
 Bola dohodnutá verejná schôdza obce na 17.6.2012. 
 Igor Cukrovaný informoval ohľadom nového majiteľa PD. 
k bodu 10. Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
berie na vedomie uznesením č.: 

 
20/2012 – plnenie uznesenia z posledného zastupiteľstva 
21/2012 – informáciu starostu obce o napojení na kanalizáciu , vytvorenie pracovných 

miest na základe § 50/j s úradom práce a SVP š.p. Michalovce, realizáciu 
zhotovenia prístreškov pri ihrisku s umelou trávou , zabezpečenie dňa matiek, 
informáciu o pripravovanom medzinárodnom futbalovom turnaji a požiarnej 
súťaži 



 
schvaľuje uznesením č: 
22/2012 – program rokovania 
23/2012 – zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
24/2012 – schválenie správy audítora za rok 2011 
25/2012 – schválenie správy hlavného kontrolóra  o hospodárení za 1. Štvrťrok 2012 
26/2012 – schválenie správy o doterajšej činnosti na rozvoji obce 
27/2012 – uskutočnenie verejnej schôdze občanov na deň 17.06.2012 / nedeľa o 15.30 / 
 
 
Zapisovateľ. Ing. Albert Dzemjan 
 
Overovatelia zápisnice : Ing. Stanislav Hudák 
    p. Igor Cukrovaný 
 
 
 
Starosta obce :   Marián Čorný 


