
1 – 

 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 11. 2019 

 
Prítomní:      1.  Mgr. Jozef Motýľ 

                       2. Jozef Bandžak 

                       3. PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                       4. František Bartoš 

                       5. Michal Boleš               

                       6. Ján Talian 

                     

Neprítomní:  1. Mgr. Jozef Tomáš 

 

Viď. prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Výstavba MK v obci 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce Mgr.   

Jozef Motýľ, ktorý privítal prítomných  na zasadnutí.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: PaedDr. Branislav Baran, MBA a Ján Talian. Viď. uznesenie OZ. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Zástupca starostu  obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne  

 schválený. Viď. uznesenie OZ. 

 

4. Výstavba MK v obci 

 

Zástupca starostu obce predložil prítomným poslancom zámer výstavby a rekonštrukcie  

miestnych komunikácií v obci. Je potrebné do konca roka 2019 vyčerpať finančné prostriedky    

vo výške 6 000,- eur na výstavbu MK v obci. Komisia výstavby a ÚP navrhuje výstavbu MK 

k RD súp. č. 236 a súp. č. 237. Je potrebné zhotovenie strže pri RD súp. č. 140, zhotovenie 

priepustu pri RD súp. č. 98 a na ceste parc. č.  KN 670/2. Viď. uznesenie OZ. 
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5. Rôzne 

 

V bode rôznom  bolo prerokované: 

- informácia zástupcu starostu obce o usporiadaní lampiónového sprievodu a ohňostroja 

dňa 21. 11. 2019 - súhlas 

- žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2019 pre starostu obce p. Františka Mašleja – viď 

uznesenie OZ 

- správa komisie pre výstavbu a ÚP ohľadom žiadosti p. Medhad – viď uznesenie OZ. 

- návrh komisie výstavby a ÚP o výstavbe čističky odpadových vôd pri RD súp. č. 236  

 

6. Diskusia 

 

- p. Boleš – informoval prítomných poslancov o šetrení žiadosti p. Hrehu o prekrytie kanála 

pri RD súp. č. 19 

- p. Talian – navrhuje upraviť výšku nájmu v bytových a nebytových priestoroch vo 

vlastníctve obce 

 

7. Záver 

 

Kedže program rokovania bol vyčerpaný a nebolo žiadnych pripomienok a námietok 

zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Jozef   M o t ý ľ 

                   poverený zastupovaním 

 

 

Zapísala:  Bindasová 

 

 

 

Overovatelia: 1. PaedDr. Branislav Baran, MBA                   ...................................... 

 

 

                       2. Ján Talian                                                     ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


