ZÁPISNICA z obecného zastupiteľstva č. 4/2019/4
Dátum konania:
28.06.2019 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
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček
Adrea Rolincová
Program schôdze:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 a Stanovisko hlav. kontrolóra
Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
Prejednanie výberu dodávateľa verejného osvetlenia obce
Dodatočne boli do programu schôdze v bode Diskusia zaradené:
6. Diskusia
6.A Požičiavanie obecného vozíka
6.B Využívanie súkromného auta na služobné účely
6.C Využívanie obecného auta na súkromné účely
6.D Oprava služobného auta
6.E Zverejniť Zásady odmeňovania poslancov
6.F Vytvoriť zoznam obecných pozemkov určených na náhradnú výsadbu
6.G Informácia o kontrole prokuratúry v oblasti povoľovania výrubu drevín
6.H Určenie priestoru na odkladanie drevnej hmoty
6.I Informácia starostu o vypracovaní GP cintorína a schválenie nájomných zmlúv
6.J Stručné zhodnotenie priebehu Jánskych ohňov v roku 2019
6.KSchválenie zoznamu ochranných pomôcok DHZO
7. Návrh uznesenia
8. Záver
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(predseda komisie) , Magdaléna
Bultmanová (člen komisie)a Andrea Rolincová (člen komisie) a Jarmila Šišková
( zapisovateľka).
3. Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
obce za rok 2018 a po preštudovaní Záverečného účtu za rok 2018 ho jednohlasne
schválili.
4. V tomto bode poslanci schválili Návrh VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku. Za Návrh
hlasovali všetci poslanci.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček

5. V prítomnosti Romana Solčianskeho sa poslnci oboznámili s projektom rozmiestnenia
svetelných bodov v obci, schválili ho a poprosili p. Solčianskeho, aby dal vypracovať
projekt osvetlenia novej ulice od č. domu 70 po č. domu 82 vrátane osvetlenia
Rodinného oddychového centra PUSTO. Po preštudovaní ponúk dodávateľov sa
poslanci rozhodli jednať s p. Matuškovičom, projektným manažérom CEVO, s.r.o. –
Centrum pre Verejné osvetlenie.
6. Diskusia – dodatočne boli do programu schôdze zaradené nasledovné body:
6.A Poslanci schválili bezplatné zapožičiavanie obecného vozíka. Kompetenciou
zapožičiavania bol poverený starosta obce.
6.B V tomto bode poslanci schválili využívanie súkromného vozidla v prípade potreby na
služobné účely. Finančné náklady budú riešené cestovným príkazom.
6.C V prípade potreby schválili poslanci využívanie služobného auta na súkromné účely.
6.D Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o oprave služobného auta.
6.E V tomto bode sa poslanci dohodli na zverejnení Zásad o odmeňovaní poslancov.
6.F Starosta obce informoval poslancov o kontrole prokurátorky v oblasti povoľovania
výrubov drevín.
6.G Poslanci určili parcelu č. 591, katastrálne územie Svrbice na náhradnú výsadbu
Zelene.
6.H Poslanci odsúhlasili vytvoriť ohradený priestor na odkladanie drevného odpadu na
parcele č. 591 pod Pílou Jelko.
6.I Starosta informoval poslancov o vypracovaní GP cintorína a o potrebe vypracovania
nájomných zmlúv s cirkvou a Pozemkovým spoločenstvom urbárnikov Svrbice.
Poslanci návrh schválili.
6.J Stručné zhodnotenie Jánskych ohňov v roku 2019: akcie sa zúčastnilo približne 200
účastníkov. Akcia bola spojená s MDD. Pre deti boli pripravené zábavné hry. Jednou z
z atrakcií bolo maľovanie na tvár, ktorá mala veľký úspech. Tak ako každý rok bol pre
občanov Svrbíc pripravený guláš a občerstvenie zdarma. Deti (prípadne aj dospelí ) si
mohli na konci dňa opiecť špekačky. Napriek poveternostným podmienkam sa akcia
vydarila.
6.K Poslanci schválili zoznam nákupu ochranných pomôcok DHZO v počte 9 ks prilba,
9 párov rukavíc a 2 x hasiaci vak.
7. Poslanci sa oboznámili s návrhom uznesenia, ktorý predložila návrhová komisia a
tento schválili.
8. 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 28.6.2019

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Machová
Mgr. Juraj Púček

Vladimír Hromádka
starosta obce

