Zápisnica

č. 7/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.08.2018
________________________________________________________________
Prítomní : Bačo Martin, Dužda Marek, Horváth Peter, Mgr. Kolesárová Helena, Mačo Rudolf,
Mačová Regina,
Neprítomní: Ján Šimko

Zasadnutie OZ sa konalo dňa 30.08.2018 (štvrtok) o 16,00 hod. v budove Obecného
domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.
Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnení prijatých uznesení
4. Plnenie rozpočtu obce 1. polrok 2018
5. Správa o kontrolnej činnosti HK
6. Informácie o realizácií projektov
7. Žiadosti občanov
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:

za ... 6,

proti ... 0,

zdržal sa ... 0

Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce, za overovateľov zápisnice boli
určení Bačo Martin, Dužda Marek.

K bodu č. 3
Uznesenie č. 31/6/2018 – záverečný účet, stanovisko HK ... splnené
Uznesenie č. 32/6/2018 – výročná správa ... splnené
Uznesenie č. 33/6/2018 – audit ... splnené
Uznesenie č. 34/6/2018 – Revitalizácia centra obce, ukutočnené výb.konanie ... úloha trvá
Uznesenie č. 35/6/2018 – Rozhlas na Dúbrave ... splnené
Uznesenie č. 36/6/2018 - úprava rozpočtu rozp.opatrením č.1/2018 ... splnené
Uznesenie č. 37/6/2018 - volebný obvod, počet poslancov, úväzok starostu ... splnené
Uznesenie č. 38/6/2018 – fin.príspevok Deň rodiny pre Rímskokat.cirkev ... neschválený
Uznesenie č. 39/6/2018 – odpredaj parc.č. 50/226 LP ... neschválené
Uznesenie č. 40/6/2018 - dohoda reálne deľba pozemku ... úloha trvá
Uznesenie č. 41/6/2018 - zmluva nájom reprosúprava ... splnené
K bodu č. 4 a 5
Správu k plneniu rozpočtu obce za 1.polrok 2018 predniesla hlavná kontrolórka obce Mgr.
Kopčáková Ľudmila. K tomu sa vyjadril aj ekonóm obce Ing. Lukáč Dušan.
Uznesenie č. 42/8/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu č. 3/2018 Kontrola plnenia
schváleného rozpočtu obce za 1.polrok 2018, plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
Hlasovanie: za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0

Správu z kontroly č. 2/2018 Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou
hotovosťou v 1.Q 2018 predniesla hlavná kontrolórka Mgr. Kopčáková Ľ.
Uznesenie č. 43/8/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu z kontroly č. 2/2018 Kontrola
správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou za 1.Q 2018.
Hlasovanie:
za ... 6,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 6
Prístavba MŠ – preplatená 1 faktúra v júli, ostatné 3 faktúry žiadané o preplatenie z projektu.
Odkup pozemkov rozšírenie rómskej osady – postupne sa odkupujú, niekde prebieha dedičské
konanie, jedna zmluva podaná na Katastri.
Zokruhovanie vody IBV Nad Kostolom – vlastníci, ktorých sa týkalo uloženie vodovodného
potrubia nesúhlasili. Ďalšia voľba je vedenie okolo kostola.
Chodník na Dúbrave sa realizuje.
Žiadosť ohľadom projektu Komunitného centra v obci bola podaná.
K bodu č. 7
Žiadosť p.Csikyová o zameranie susediacich pozemkov, zadná ulica na Dúbrave. Starosta
obce navrhol zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov.
Uznesenie č. 44/8/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so stretnutím všetkých vlastníkov pozemkov.
Hlasovanie:
za ... 4 (Dužda M, Horváth Bačo M, Mačová R)
proti ... 0,
zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H)
neprítomný ... 1 (Mačo R)
Žiadosť stav na Dúbrave – p. Anguš chce realizovať oplotenie svojho pozemku a chcel by
ponúknuť odpredať časť obci.
Uznesenie č. 45/8/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v obci súhlasí s odkupom pozemku. Cena je max. 5 €/ 1m.
Hlasovanie:
za ... 5 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mgr. Kolesárová H)
proti ... 0,
zdržal sa ... 1 (Mačová R)
Žiadosť o výrub stromov Bc.Kriváň R. na cintoríne, keďže narúšajú hrobové miesto. Starosta
navrhuje požiadať odbor Životného prostredia na výrub, ktorý vydáva povolenie.
Žiadosť OZ Rómovia napredujú dopredu, na financovanie nového futbalového klubu.
Uznesenie č. 46/8/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje dotáciu 2.500 € FK Rómovia napredujú dopredu,
pokiaľ budú splnené všetky podmienky dotácie.
Hlasovanie:
za ... 5
(Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mgr. Kolesárová H)
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
nehlasovala ... (Mgr.Kolesárová H)
Žiadosť Hudobná skupina Gipsy-Pulik o zakúpenie reprosúpravy – doplniť podklady, cenové
ponuky cena ako predchádzajúca skupina.
Hostina 9.9.2018 – poslanci navrhujú urobiť kultúrne vystúpenie - Deň obce na 15.9.2018.
Poslanci dohodnú na osobnom stretnutí kultúrny program na 15.9.2018.
K bodu č. 8
Vývoz kontajneru na Dúbrave objednaný. Chodník na Dúbrave, mostík.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Makarová J.
Overovatelia: Bačo Martin
Dužda Marek

Slavomír Lipták
Starosta obce

