ZÁPISNICA z obecného zastupiteľstva č. 5/2017/18
Dátum konania:
27.10.2017 o 17,00 hod.
Miesto konania:
budova obecného úradu v obci Svrbice
Prítomní:
starosta obce:
Vladimír Hromádka
poslanci obecného zastupiteľstva:
Ľubomír Púček

Ospravedlnení:

Milan Jurčo
Ing. Ján Janda
Magdaléna Butmanová
Martin Vaštík

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Prejednanie žiadosti o finančnú podporu na opravu farského kostola.
Predvianočné posedenie.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

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 Ing. Ján Janda a Magdaléna Bultmanová.
Návrhová komisia pracovala v zložení : Ľubomír Púček a Milan Jurčo.
3. V ďalšom bode programu prebehla kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia.
4. Podľa programu zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti
Ardanovce o finančnú pomoc pri oprave kostola v Ardanovciach. Zastupiteľstvo
hlasovaním rozhodlo ( za boli všetci prítomní členovia zastupiteľstva ) podporiť
opravu kostola v Ardanovciach sumou 500,00 €. Sume bude poslaná na účet Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Ardanovce.
5. Poslanci sa dohodli a jednohlasne odsúhlasili, že obvyklé predvianočné posedenie sa
uskutoční 9.12.2017 o 18,00 hodine v KD v Svrbiciach.
6. V diskusii sa a) upresnil program činnosti do konca roku 2017, b) skonštatovalo sa ,
že kamera umiestnená na bytovke nefunguje, nahlásením poruchy bol poverený
starosta obce. c) na rok 2018 bolo schválené usporiadanie akcie „Svrbická snežná
stopa „, napriek tomu, že bola udelená podmienka pre spoluorganizátora Ing.
Ladislava Beleščáka, ktorú nesplnil, aby si nahlásil trvalý pobyt v Svrbiciach, lebo
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Janda
Magdaléna Bultmanová

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

obec prichádza o nemalé peniaze z podielových daní a on v Svrbiciach býva, d) bola
prejednaná dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi, e) poslanci súhlasili
s podaním žiadosti na MV SR – Okresný úrad Nitra na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality – rozšírenie kamerového systému obce,.
7. Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, ktoré schválili všetci poslanci.
8. Na záver schôdze poďakoval starosta všetkým zúčastneným poslancom za ich účasť.

Návrhová komisia:
Ľubomír Púček

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

Milan Jurčo

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

V Svrbiciach
Dňa 27.10.2017
Vladimír Hromádka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Janda
Magdaléna Bultmanová

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

