
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2016, 

o 16,30 hod. na OcÚ 

______________________________________________________ 

 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program –  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                    3. Záverečný účet obce za rok 2015 

                    4. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ        

        5. Zrušenie VZN č. 2/2015 o zákaze prevádzkovanie niektorých hazardných hier  

            na území obce Kvašov 

                    6. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme obecného bytu 

                    7. Správa kontrolóra obce 

                    8. Rôzne 

                    9. Diskusia 

                   10. Záver 

                                      

                                          Priebeh rokovania 

 
Bod č. 1,2 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných.  

Za zapisovateľa bola určená p. Eva Valášková, za overovateľov zápisnice p. Marcel Kováč 

a p. Peter Pilný, návrhová komisia p. Vladimír Ondráško a p. Marián Pavlis. 

 

Bod č. 3,7 

Poslancom bol poskytnutý k preštudovaniu Záverečný účet obce za rok 2015, ktorý 

vypracovala ekonómka obce a bol zverejnený na obecnej tabuli. Kontrolórka prečítala 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015. Záverečný účet bol 

jednohlasne schválený bez výhrad prítomnými poslancami. Správa kontrolórky ako aj 

Záverečný účet obce za rok 2015 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Poslancom bola predložená i Výročná správa obce za rok 2015. Prítomní poslanci zobrali 

Výročnú správu za rok 2015 na vedomie.  

 

 



 

Bod č. 4 

Starosta obce oboznámi prítomných poslancov s Protokolom o výsledku z kontroly NKÚ 

a protokol bol predložený poslancom k nahliadnutiu. Protokol o výsledku kontroly NKÚ 

poslanci vzali na vedomie.  

 

Bod č. 5 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o proteste prokurátora k VZN č. 2/2015 

o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Kvašov a požiadal 

poslancov o zrušenie uvedeného VZN a vyhovenie protestu prokurátora. VZN č. 2/2015 bola 

jednohlasne zrušené prítomnými poslancami. 

 

Bod č. 6 

Na základe žiadosti Mgr. Marici Jurenkovej o predĺženie Zmluvy o nájme obecného bytu, 

obecné zastupiteľstvo túto zmluvu predĺžilo na obdobie jedného roka. 

 

Bod č. 8,9 

Starosta obce informoval prítomných: 

- o kúpe krovinorezov pre obec na kosenie verejných priestranstiev, cintorína, dvora MŠ ... 

- o tom, že obec nemá správcu cintorína 

- o zámere opraviť dlažbu pred Domom smútku na cintoríne, vybudovaní zábradlia a lavičiek 

na  cintoríne, ozvučenia na DS a zastrešenia pumpy na Prúde a vybudovaní informačných 

tabúľ. 

Ďalej p. starosta informoval o drobných opravách v KD. 

Nakoľko poslankyňa Adriana Repatá zmenila trvalé bydlisko, zanikol jej mandát poslankyne 

OZ v Kvašove. Starosta obce informoval prítomných, že Ferdinand Gereg sa stal novým 

poslancom OZ a zložil zákonom stanovený sľub poslanca OZ. Tento Sľub tvorí prílohu 

zápisnice. 

Ďalším bodom diskusie bola téma o zbernom dvore, o povinnosti obce likvidovať odpad 

a finančných možnostiach v tejto oblasti. 

Starosta obce informoval o úraze učiteľky v Materskej škôlke v Kvašove. 

P. Ľubomír Pilný mal pripomienky k činnosti poľovníckeho združenia z dôvodu ohrozovania 

divou zverou, ktorá spôsobuje škodu na poľnohospodárskych plodinách občanom obce 

Kvašov. Vyzval, aby poľovnícke združenie urobilo opatrenia.  



 

Bod č. 10 

Návrh na uznesenie prečítala Eva Valášková. Návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Marcel Kováč                ___________________________ 

                                       Peter Pilný                     ___________________________ 

 

 

V Kvašove 29. 06. 2016 

Zapísala: Ing. Eva Valášková 

 

 

                                                                                                  _______________________ 

                                                                                             Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


