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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach, konaného dňa 14.2.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   

 

Program : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Predloženie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Žbince na roky 

2016-2020 

6.  Predloženie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v 

Žbinciach 

7. Schválenie platu starostu obce 

8. Rôzne: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Žbince  

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

K bodu č.: 1 Otvorenie  

 

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

Privítal prítomných poslancov i ostatných prítomných, ktorí sa tohto riadneho zasadnutia 

zúčastňujú. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom jednania a dal hlasovať za 

predložený návrh.  Návrh bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu č.: 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: : Marián Balog, Miroslav Balog. 

Overovatelia zápisnice boli schválení jednohlasne. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Veronika Nagyová. 

 

K bodu č.: 3 Voľba návrhovej komisie 

  

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

a Miroslav Ondo. Návrhová komisia a bola schválená jednohlasne.  

 

K bodu č.: 4  Kontrola plnenia uznesení 
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Starosta obce Ján Jurko, predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva kontrolu 

plnenia uznesení a konštatuje, že všetky uznesenia sú splnené.  

 

K bodu č.: 5 Predloženie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Žbince 

na roky 2016-2020 

 

  Starosta obce predložil poslancom plán odpadového hospodárstva. A odporúčal 

poslancom jeho schválenie. 

Starosta obce vyzval poslancov o prípadné námietky. 

Poslanec Miroslav Ondo požiadal o predloženie správy za posledné roky a ako sa vyvíja 

odpadové hospodárstvo v obci. Ďalej mal pripomienku ohľadom separovania plastov, prečo len 

plasty, a pre čo nie aj plasty všeobecne len PET.  A bolo by vhodné, keby sa PET vyvážali  

častejšie. 

Pripomienku predložil aj poslanec Ing. Tomáš Pastír, ktorý sa informoval, že ak nenaplníme 

vyzbierané tony, tak aká bude cena vývozu. Starosta obce ho oboznámil, že v takomto prípade 

sa použije koeficient na výpočet.  

Poslanec Miroslav Balog poznamenal, že spoločnosť Fúra, aby zachádzala aj na osadu 

a vyvážala plasty.  

 

K bodu č.:  6  Predloženie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva v Žbinciach 

 

Starosta obce Ján Jurko prečítal návrh zásad odmeňovania poslancov- viď príloha. 

Vyzval poslancov o vyjadrenie.  

 

K bodu č.:  7 Schválenie platu starostu obce 

 Starosta obce požiadal poslanca Ing. Tomáša Pastíra o predloženie návrhu. Poslanec 

Pastír navrhol, aby k základnému platu starostu bolo schválených aj 30%.  

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomných:   6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Balog, Miroslav Milenky ) 

Neprítomných:  1 poslancov (Miroslav Horváth) 

Za :  6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Balog, Miroslav Milenky) 

Zdržalo sa:   0 poslancov 

Nehlasovalo:   0 poslancov 

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.  

 

 

K bodu č.: 8 Rôzne 
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Starosta obce prečítal súčasné zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Žbince a následne 

predniesol návrh za zriaďovateľa: Miroslav Ondo, Marián Balog, st., Martin Hudák, Miroslav 

Balog.  

 

 

K bodu č.: 9 Diskusia 
 

Starosta obce vyzval Lenku Vargovčíkovú, ktorá sa zúčastnila Obecného zastupiteľstva, 

aby predniesla svoju požiadavku. Pani Lenka Vargovčíková žiadala poslancov Obecného 

zastupiteľstva a Obecný úrad Žbince, aby sa vyriešila problematika túlavých psov v okolí 

bytovky v Žbinciach. Obecné zastupiteľstvo na tento podnet prijalo Uznesenie č. 17/2019.  

 

 

Poslanec Balog Marián sa do diskusie zapojil otázkou, v akom stave je nový OCÚ, KD 

a že v parku sú polámané dosky na lavičke. Starosta obce ho informoval, že nový OcÚ – 

v budove Jednoty je vydané stavebné povolenie a prebieha výberové konanie na dodávateľa. 

Spôsob finančného krytia je ešte nedoriešený. Čakáme na čiastku cca 100 000,00 € za cesty. 

Obec žiadala aj finančné prostriedky na zateplenie budovy, momentálne ale čakáme na výzvu.  

 

Kronikár obce Ladislav Madaras mal otázku, že na základe čoho sa vypočítalo % 

separácie. Starosta obce mu ozrejmil, že na tento výpočet existuje vzorec.   

Poslanec Miroslav Horváth podal návrh, aby sa uskutočnila verejná schôdza. 

Poslanec Ing. Tomáš Pastír navrhol, aby sa na školskej ulici dali zaplátať malé cesty. T: asap 

 

K bodu č.: 10  Návrh na uznesenie 

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

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.: 11 Záver 

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

zasadanie OZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Nagyová 

 

Overovatelia: Miroslav Balog 

 

   Marián Balog 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  
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Prítomných:  6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Balog, Miroslav Milenky ) 

Neprítomných:  1 poslancov (Miroslav Horváth) 

Za :  6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Balog, Miroslav Milenky) 

Zdržalo sa:   0 poslancov 

Nehlasovalo:   0 poslancov 

Uznesenia boli schválené jednohlasne.  
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