ZÁPISNICA z mimoriadneho obecného zastupiteľstva č. 3/2019/3
Dátum konania:
29.03.2019 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 - ospravedlnený
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček
Adrea Rolincová

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Výber dodávateľa prác na výmenu strešných žľabov na kostole v Svrbiciach.
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 p. Mgr. Juraj Púček a Mgr. Kristína Machová. Návrhová
komisia pracovala v zložení : Ing. Ján Janda (predseda), Magdaléna Bultmanová (člen),
Andrea Rolincová (člen) a Jarmila Šišková ( zapisovateľka).
3. Na základe rozhodnutia o pridelení dotácie z roku 2018 a dodatočnom začlenení do plánu
práce v zápisnici 1/2018/1 – montáž strešných žľabov na kostole v Svrbiciach bola vybraná
z ponuky firiem firma MAREK BALAGA – MBK, s ktorou bude spísaná zmluva o dielo,
ktorá bude obsahovať práce podľa cenovej ponuky 2/2019 a 3/2019 z 18.2.2019 – oprava
odkvapového systému kostola v Svrbiciach a dodatočne poslancami schválené : rozšírenie
prác ( hlasovali všetci poslanci ) a – oprava strechy zákristia na kostole v Svrbiciach. Za
preplatenie týchto prác formou dotácie hlasovali všetci poslanci.
4. Z diskusie vyplynuli ďalšie body programu:
4.A Výmena osvetlenia obce : p. Solčiansky predostrel poslancom plán realizácie výmeny:
a) spracovať audit stavajúcich svetelných bodov
b) spracovať plán rozšírenia verejného osvetlenia od č. 82 po č. 70
c) osloviť firmy o zaslanie cenových ponúk
4.B Starosta navrhol zástupcovi starostu p. Magdaléne Bultmanovej odmenu 100 e / 1 mesiac
za jeho prácu v danej funkcii. Odmena je vyplácaná od 1.2.2019. Poslanci jednohlasne
daný návrh.
4.C Starosta referoval poslancom o nakladaní s odpadmi plastov. Po telefonickom rozhovore s
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Púček
Mgr. Kristína Machová

námestničkou firmy Marius Pedersen Ing. Ákossyovou referoval:
- do zberu plastov sú začlenené len PET fľaše
- ostatné plasty sa zberajú ako netriedený komunálny odpad
4.D Starosta oboznámil poslancov s problémom sústreďovania drevného odpadu. Obec
nevlastní žiadnu vhodnú lokalitu na vybudovanie zberného dvora. Starosta vyzval
poslancov, aby sa daným problémom intenzívne zaoberalia spoločne hľadali riešenie.
projekt.
4.E Starosta vyzval poslancov, aby sledovali dodávateľské podmienky plechových
skladov.
4.F Starosta informoval poslancov o dotáciách z VÚC Nitra pre obecný úrad na šport
v sume 1700,00 € a pre DHZ 400,00 €.
4.G Účtovnička p. Šišková oboznámila poslancov s ekonomickými nákladmi na usporiadanie
Svrbickej snežnej stopy. Poslanci poverili starostu obce vybavením a vyúčtovaním dotácie z
VÚC Nitra na šport.
4.H Starosta poslancov požiadal o súhlas na nákup akumulačnej uťahovačky v hodnote cca
330,00 €. Poslanci jednohlasne schválili.
4.I Starosta informoval poslancov o návšteve predajne ŠUPA vo Veľkých Kostolanoch o
cenách a sortimente. Poslanci odsúhlasili nákup rotačnej kosačky so záberom širka 60 cm.
Ing. Janda doporučil navštíviť predajňu ROMERX v Krušovciach, porovnať ceny a až potom
zrealizovať nákup.
4.J Poslanci schválili voľný nákup s obmedzenou sumou nákupu 2000 € pre starostu obce.
Poslanci schválili daný návrh jednohlasne.
4.K Poslanci schválili odpredaj zámkovej dlažby o hrúbke 4 cm v nákupnej cene 5,60 e / 1 m2 a
ploche 30 m2.
4.L Starosta informoval poslancov o žiadosti podanej obcou na MF o dotáciu na výmenu
obecného rozhlasu.
4.M Andrea Rolincová navrhla dať vyrobiť a osadiť žalúzie na okná v ping-pogárni. Návrh
poslanci schválili.
4.N Poslanci rozhodli, že odpadom, čo vyprodukoval p. Pristač pri stavbev plota sa bude
zaoberať poriadková komisia.
5. Poslanci sa oboznámili s návrhom uznesenia, ktorý predložila návrhová komisia a tento
jednohlasne schválili.
6.
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na obecnom
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová

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

Mgr. Juraj Púček

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

V Svrbiciach,Dňa 29.03.2019
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Mgr. Kristína Machová

Vladimír Hromádka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Púček
Mgr. Kristína Machová

