
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.01.2015, 

o 17,00 hod. v KD 

________________________________________________________ 

 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program –  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                    3. Návrh rozpočtu na rok 2015 

        4. VZN č.1/2015 O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

                    5. Rôzne 

                    6. Diskusia 

                    7. Záver 

 

 

 

                                      

                                          Priebeh rokovania 

 
Bod č. 1,2 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných.  

 Za zapisovateľa bola určená p. M. Geregová, za overovateľov zápisnice p. Marcel Kováč a p. 

Vladimír Ondráško, návrhová komisia p. Tatiana Koudelíková a p. Adriana Mičková. 

   

Bod č. 3 

V tomto bode programu Ing. Eva Valášková vysvetlila prítomným podmienky zostavovania 

rozpočtu. Spolu si prešli položky v Návrhu rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu bol oproti 

minulému obdobiu upravený o dotácie, ktoré prišli zo štátu. 

Návrh rozpočtu na rok 2015 bol schválený nasledovne: 

hlasovanie za: T. Koudelíková, A. Mičková, M. Kováč, V. Ondráško, Ľ. Pilný, M. Pavlis 

zdržal sa hlasovania: Peter Pilný 

Návrh rozpočtu na rok 2015 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Starosta obce Ing. Marián Pavlík oboznámil prítomných poslancov so stavom záväzkov 

k 28.1.2015. Ekonómka obce tieto záväzky vyčíslila a zosumarizovala do tabuľky, ktorá je 

prílohou č. 2 tejto zápisnice. 



Starosta obce oboznámil prítomných o rokovaní so starostom obce Lednické Rovne ohľadom 

nášho dlhu za stavebný úrad vo výške 6339,04 eur. Požiadal vedenie obce o splátkový 

kalendár, nakoľko naša finančná situácia nám nedovoľuje tento dlh splatiť jednorazovo. 

 

Bod č. 4 

Poslanci mali k dispozícií Návrh VZN č. 1/2015 O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok. Vzhľadom k zákonnej povinnosti, bolo toto všeobecne záväzné 

nariadenie vyvesené v obecnej tabuli 15 dní pred schvaľovaním. 

Návrh VZN č. 1/2015 O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok bolo 

jednohlasne schválené. 

 

Bod č. 5 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o delegovanie poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Kvašove do Rady školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Lednici.  

Jednohlasným hlasovaním bola za člena Rady školy v Lednici zvolená p. T. Koudelíková. 

Starosta obce oznámil prítomným, že bola zriadená oficiálna stránka Obce Kvašov. 

Na základe zlej finančnej situácií na obecnom úrade sa poslanci rozhodli, že v roku 2015 

nebudú poberať žiadnu odmenu za zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 6 

Nakoľko bude v čase konania Referenda aj fašiangová zábava, miestnosť pre Referendum je 

pripravené na poschodí obecného úradu.  

Peter Pilný vystúpil s požiadavkou zmeny času rokovania obecného zastupiteľstva. Dohodli 

sa, že najbližšie zasadnutie sa bude konať v čase o 16,30 hod.   

Marcel Kováč požiadal starostu obec, aby zabezpečil zamestnanca obce na kosenie okolo 

potoka pri futbalovom ihrisku.  

Poslanci rokovali o dôležitosti riešenia starého verejného osvetlenia a nutnosti jeho 

rekonštrukcie. 

 

Bod č. 7 

Návrh na uznesenie prečítala Marcela Geregová. Návrh na uznesenie bol jednohlasne 

schválený. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 



Overovatelia zápisnice: Marcel Kováč              ___________________________ 

                                      Vladimír Ondráško      ___________________________ 

 

 

V Kvašove 02.02.2015 

Zapísala: Bc. Marcela Geregová 

 

 

                                                                                                  _______________________ 

                                                                                             Ing. Marián Pavlík – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


