
 
 
 

Z á p i s n i c a 

 
zo  4 zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.10.2012 

 

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.   Správa o doterajšej činnosti na rozvoji obce 
                6.   Príprava nových projektov a prehodnotenie žiadosti neúspešných projektov 
                7.   Novela zákona o financovaní školstva a SCVČ  
     8.   Rôzne  
                9.   Diskusia  
                10. Návrh na uznesenie  
                  
 
k bodu 1.  Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce 
k bodu 2.  Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke, Ing. Džubák navrhol 

pridať do programu informovanie poslancov o podnikateľských zámeroch nového 
majiteľa poľnohospodárskeho družstva v obci 

k bodu 3.  Zapisovateľ bol schválený Peter Zaremba  a overovatelia zápisnice  boli schválení                                 
                 Marián Bešák  a Ing. Vladislav Džubák  
k bodu 4.  Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  
k bodu 5.  Starosta informoval poslancov o doterajšej činnosti obce 

- v rámci aktivačných prác bolo realizované čistenie potoka 
- výstavba altánkov pri multifunkčnom ihrisku  
- vyčistenie a sprevádzkovanie studne pri ZŠ 
- výmena  dverí na dome smútku  
- výstavba miestnej komunikácie od hlavnej cesty k domu smútku 
- bola ukončená výstavba kanalizácie v m. č. Podskalka s napojením všetkých 
domácností v tejto lokalite. Je plánované pokračovanie výstavby kanalizácie pre 
zvyšok obce. 

K bodu 6. Obecné zastupiteľstvo rokovalo o príprave nových projektov na zveľadovanie obce 
Bola predložená ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu 
vodného toku smerom k poľnohospodárskemu družstvu 
- Projekt na výstavbu nájomných bytov bol vyhodnotený ako neperspektívny 
- Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie pre miestnu komunikáciu od 
rodinných domov p. Boška – p. Džundu 
- Je potrebné vysporiadať pozemky pre prípadnú výstavbu cesty k rodinnému 
domu p. Šuľaka 
- navrhol prípravu projektu pre materiálne vybavenie DHZ 

k bodu 7.  Starosta obce informoval poslancov o zmene legislatívy o financovaní súkromných 
centier voľného času 

k bodu 8.  - p . Dzemjan navrhol dokončenie vonkajších úprav na šatniach pri futbalovom 
ihrisku 



 
- starosta informoval poslancov o splácaní dlhu PD voči obci 
- starosta informoval poslancov o pohľadávkach obce voči Márii Hriseňkovej za 
dane z nehnuteľností 

k bodu 9.  V rôznom starosta obce informoval poslancov o napojení domácnosti na verejnú          
                 kanalizáciu v dolnej časti obce, kde je kanalizácia funkčná.  Pri malom ihrisku  
                 s umelou trávou boli vystavené prístrešky.  
k bodu 10.Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
berie na vedomie: 
 

29/2012 plnenie uznesenia z posledného zastupiteľstva 
30/2012 informáciu starostu o doterajšej činnosti obce 
31/2012 informáciu starostu o príprave nových projektov 
32/2012 informáciu starostu o zmene legislatívy o financovaní súkromných centier          
voľného času 
 

 
 
 
 
schvaľuje:  
 

33/2012 program rokovania, 
34/2012 zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
35/2012 vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie od p. 
Boška po p. Džundu 
 
Zapisovateľ: Ing. Zaremba Peter    ..................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Vladislav  Džubák ...................................... 
 
                p. Marián  Bešák  ....................................... 
 
 
 
 
Starosta obce : p. Marián Čorný .................................. 
 
 
 
 


