ZÁPISNICA z obecného zastupiteľstva č. 1/2018/1
Dátum konania:
14.12.2018 o 19,00 hod.
Miesto konania:
budova obecného úradu v obci Svrbice
Prítomní:
starosta obce:
Vladimír Hromádka
poslanci obecného zastupiteľstva:
Magdaléna Bultmanová
Ing. Ján Janda
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček
Adrea Rolincová
Program schôdze:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Určenie zástupcu starostu.
Schválenie rozpočtu na rok 2019,2020 a 2021 ; stanovisko hlavného kontrolóra obce k
rozpočtu na rok 2019,2020 a 2021.
6. Schválenie jednorázového príspevku k Vianociam pre deti, študentov, starších
občanov a invalidov.
7. Schválenie jednorázového sociálneho príspevku.
8. Prehodnotenie koncoročných odmien.
9. Svrbická snežná stopa.
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
Dodatočne boli do programu schôdze v bode Diskusia zaradené:
10A. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Svrbice
10B. Schválenie usporiadania Štefanského ping-pongového turnaja ( 7. ročník )
10C. Schválenie platu starostu
10D. Potvrdenie realizátora odhŕňania snehu a posýpania obecných ciest
10E. Schválenie vianočného posedenia
10F. Potvrdenie platných VZN
10.G. Určenie termínu – montáž strešných žľabov na kostole
1.
2.
3.
4.
5.

Priebeh schôdze:
1. Starosta otvoril zasadnutie, privítal účastníkov a skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, viď prezenčná listina. Zároveň bol schválený
program schôdze.
2. Overovateľmi zápisnice boli určení Mgr. Kristína Machová a Mgr. Juraj Púček.
Návrhová komisia pracovala v zložení : Ing. Ján Janda , Magdaléna Bultmanová
(členovia komisie)a Andrea Rolincová (predseda komisie) a Jarmila Šišková
( zapisovateľka).
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček

3. V ďalšom bode programu prebehla kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia. Prijaté body uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
4. V tomto bode určil starosta svojho zástupcu a je ňou Magdaléna Bultmanová.
5. Zastupiteľstvo sa v tomto bode programu zaberalo návrhom rozpočtu na roky
2019,2020 a 2021. Pani Jarmila Šišková oboznámila poslancov s navrhovaným
rozpočtom na rok 2019 – viď príloha, ďalej ich starosta oboznámil so stanoviskom
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 v zmysle § 18,
odsek 1 v znení neskorších predpisov. Ďalej oboznámil poslancov o stave
hospodárenia obce. Poslanci po preštudovaní rozpočtu tento schválili plným počtom
hlasov prítomných poslancov.
6. V tomto bode poslanci schválili príspevok k Vianociam v hodnote 14,00 € na osobu
pre deti, študentov, starších občanov a invalidov nasledovne:
a) deti od 0 do 18 rokov, pokiaľ nie sú zárobkovo činné; b) študenti denného štúdia do
veku 25 rokov; c) starobní dôchodcovia ( aj v prípade, že ešte nemajú výmer
starobného dôchodku) a to ženy od 60 rokov a muži od 62 rokov; d) invalidní
dôchodcovia, ktorí majú invaliditu nad 70%, e) rodičia (matka alebo otec) na
materskej dovolenke do 3 rokov veku dieťaťa.
7. V tomto bode schválili poslanci jednorázové sociálne príspevky a to : trvale ležiaci
Roman Mihalik č. d. 65 v sume 500,00 € ; maloletá Karolína Balážová č. d. 3
v opatere matky v sume 70,00 € ; maloletý Sebstián Šándor č. d. 39 v opatere starej
matky v sume 70,00 € ; Jozefína Plekancová č. d. 72, zlý zdravotný stav v sume
100,00 € a Mária Kulichová č. d. 79, zlý zdravotný stav v sume 100,00 €.
8. Prehodnotenie koncoročných odmien poslancov : poslanci jednohlasne shválili
nasledujúce odmeny: Ľubomír Púček 225,00 €; Magdaléna Bultmanová 150,00 € ;
Milan Jurčo 150,00 € ; Ing. Ján Janda 150,00 € ; Martin Vaštík 150,00 € ; starosta
Vladimír Hromádka 400,00 €; Mgr. Vilma Púčeková 150,00 €.
9. Poslanci schválili návrh poriadať spoločne s MCCC BUĎ FIT Piešťany 3. Ročník
Svrbickej snežnej stopy, v termíne 19..2019 ( pokiaľ to dovolia poveternostné
podmienky ), v prípade potreby dohodnúť náhradný termín. Rozsah povinností si
poriadatelia dohodnú. Podporu pri organizovaní prisľúbil DHZ Svrbice a KST
Svrbická snežná stopa.
10. Do diskusie boli dodatočne zaradené tieto body :
A. Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb.
B. Poslanci schválili usporiadanie tradičného Štefanského ping-pongového turnaja –
zodpovedný – starosta obce
C. Poslanci schválili plat starostu na nové volebné obdobie nasledovne: priemerný plat
v národnom hospodárstve za rok 2017 (954,00 €) krát 1,65 násobok podľa počtu
obyvateľov krát 1,6 – navýšenie schválené obecným zastupiteľstvom krát 50 %,
nakoľko zastupiteľstvo na zasadnutí z 11.5.2018, Uznesenie č. 2/2018/21 schválilo
50%-tný pracovný úväzok starostu na volebné obdobie 2018-2022.
D. Potvrdenie dodávateľa služieb : odhŕňanie snehu a posýpanie ciest a chodníkov. Na
základe dobrých skúseností s firmou LUMIKAS s.r.o., zastupiteľstvo potvrdzuje tohto
dodávateľa služieb aj na ďalšie obdobie.
E. Poslanci schválili usporiadanie predvianočného posedenia.
F. Poslanci vzali na vedomie platnosť všetkých VZN na ďalšie obdobie (rok 2019)
G. Poslanci určili termín 31.1.2019 na vybratie dodávateľa služieb – montáž strešných
žľabov na kostole v Svrbiciach.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček

11. Poslanci sa oboznámili z návrhom uznesenia, ktorý predložila návrhová komisia a
a tento jednohlasne schválili.
12. Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na obecnom
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie.

Návrhová komisia:
Andrea Rolincová
predseda komisie

.........................................

Magdaléna Bultmanová
člen komisie

.........................................

Ing. Ján Janda
člen komisie

.........................................

V Svrbiciach
Dňa 14.12. 2018
Vladimír Hromádka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček

