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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  20.03.2015 

 
 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Marián Balog 

 

  

P r o g r a m : 
 

 

1./ Otvorenie 

2./ Kontrola účasti 

3./ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

5./ Informácia o príprave projektov na čerpanie eurofondov 

6./ Príprava osláv 90. výročia vzniku DHZ Žbince – informácia 

7./ Rôzne 

8./Diskusia 

 9./Návrh na uznesenie 

10./Záver 

 

K bodu č. 1./ O t v o r e n i e  
 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal, otvoril a viedol starosta obce Ján Jurko. Privítal 

prítomných poslancov i ostatných prítomných, ktorí sa tohto riadneho zasadnutia zúčastňujú. 

 

K bodu č. 2./ Kontrola účasti 

 
     Starosta obce skonštatoval, že zo 5 poslancov bolo prítomných 4. 

  

 

K bodu č. 3./voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a 

zapisovateľa 
 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Tomáš Pastír, Martin Hudák a Alexander 

Ožvat.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Anton Balog a Martin Hudák 

Za tento predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.  

Za zapisovateľku bola určená Anna Kocúrová, pracovníčka obce. 
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K bodu č. 4./ Kontrola plnenia uznesení 
 

 

     Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Ján Jurko, ktorý skonštatoval, že 

uznesenia uložené obecnému úradu sú splnené, podľa termínu ich uloženia.  

Konštatuje, že uznesenia  164/2014,  /výspravka ciest/,168/2014, /výkup  pozemkov ihriska/ 

16/2014, / prenájom, alebo odkúpenie vrchnej časti pohostinstva/,  25/1/2015 / oprava VO/, 

trvajú. Ostatné uznesenia sú splnené. 

 

 

K bodu č. 5./ Informácia o príprave projektovej na čerpanie eurofondov  

 

 
     Starosta obce oboznámil poslancov obce s pripravovanými europrojektami  na 

opravu ciest a zníženie energetickej náročnosti v KD. 

Starosta obce konzultoval prípravu projektov s projektantkou p. Dankaninovou.   

Odporúčanie OZ bolo ísť do týchto projektov. 

 

 

K bodu č. 6./ Príprava osláv 90. výročia vzniku DHZ Žbince – informácia  
 

     Starosta obce oboznámil OZ s pripravovanou akciou a to oslava 90. výročia vzniku DHZ 

Žbince, ktoré sa v našej obci uskutočnia v dňoch 8.-10.5.2015. 

 

 

 

K bodu č. 7./ Rôzne 

K bodu č. 8./ Diskusia  
     V bodu rôzne a v diskusii vystúpili poslanci a hostia nasledovne: 

 

Alexander Ožvat – či neprišla odpoveď z OO  Trhovíšť – ohľadom rozbitia autobusových 

čakárni. 

Či bol upozornený konateľ družstva Hatafarm, aby pri prevoze sena obcou bolo  seno na vlečke 

uskladnené tak, aby to neznečisťovalo obec. 

 

Anton Balog – mal dotaz, či robia pracovníci na menšie obecné služby aj na rómskej osade, 

lebo bolo by potrebné ich zapájať aj tam. 

 

Ožvat Alexander – Či sú už vrátené stoličky od p. Ridajovej?  A zákaz požičiavania inventáru  

KD ako sú taniere, príbory, misy a pod. mimo priestorov KD. 

 

Ing. Pastír - pri prenájme KD vyberať od nájomcov poplatky okrem prenájmu aj za EE- 0,14 €, 

plyn – 0,53 €, vodné a stočné – 2,56 € + zakúpiť aj 2 ks vrecia na TDO.  

Doriešiť výrub stromov pri dome p. Šaraniča, vyhlásiť v MR  riešenie vývoz a likvidácia 

domového stavebného odpadu. 

Formou listu oznámiť občanom obce, že počnúc dňom 01.05. každoročne platia nálepky na 
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kuka nádoby pri vývoze domového odpadu. Ak občan nebude mať po 01.05. nálepku na 

aktuálny rok, tak obec tomuto občanovi nebude likvidovať domovy odpad. 

 

Jurko Ján – oboznámil, že nové zmluvy na menšie obecné služby sa budú uzatvárať od 

01.04.2015 s tým, že zmluva na menšie obecné služby bude uzatvorená len s tým občanom 

obce, ktorý ma splnené poplatky na dani z nehnuteľnosti a likvidáciu TDO za rok 2014, 

podmienili to všetci poslanci OZ obce. 

 

Ing. T. Pastír – upozornil na uskutočnenie inventarizácie majetku obce, predniesol otázku, či 

právne služby poskytované advokátskou kanceláriou „ Sotolář“ sú adekvátne cene, ktorú obec 

za tieto služby platí. 

Zistiť a dojednať  výšku PZP  na vozidlo OPEL z dôvodu vysokej ceny. 

 

V bode rôzne zástupca starostu predložil OZ úpravu rozpočtu  

rozpočtovým opatrením č. 1/2015. 

Do diskusie sa prihlásil aj občan Július Tkáč, ktorý poukázal na neporiadok na futbalovom 

ihrisku žiakmi ZŠ s MŠ, ktorý tento priestor navštevujú cez prestávky z dôvodu, že on je v tomto 

období hospodárom futbalového ihriska. Navrhol uzamykať bránku a upozorniť žiakov. 

 

   

K bodu č. 9./ Návrh na uznesenie 

    
 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Tomáša Pastíra, aby predniesol 

návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ.  

 
Ing. Tomáš Pastír predložil OZ návrh na uznesenie z dnešného zastupiteľstva, ktoré 

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 10./  Záver 

 

    V závere zasadnutia sa prítomným starosta obce poďakoval  za účasť a ukončil zasadanie 

OZ.   

 

 

Zapísala: Kocúrová Anna 

     
 

 

 

Overovatelia: Martin Hudák  ......................................... 

                         Balog Anton     ........................................ 

 


