
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.04.2015, o 16,30 hod. na OcÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program –  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

        3. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011   

        4. Činnosť obecného úradu od posledného zasadnutia OZ 

        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. Adriána Mičková 

a p. Marcel Kováč, návrhová komisia p. Tatiana Koudelíková a p. Peter Pilný. 

   

Bod č. 3 

Poslanci mali k dispozícií Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.1/2011, o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni v Materskej škole Kvašov, v ktorom sa píše, že za pobyt dieťaťa v materskej škole na 

čiastočnú úhradu výdavkov  bude zákonný zástupca mesačne prispievať sumou 8 eur. 

Poslanci tento Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.1/2011 jednohlasne schválili. 

 

Bod č. 4 

Poslanci dostali k nahliadnutiu stav záväzkov k 28.4.2015. Tento prehľad tvorí prílohu 

zápisnice. 

Starosta obce informoval prítomných o zakúpení nového chlorátora do materskej školy. Ďalej 

o vypísaní výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky materskej školy, nakoľko riaditeľka p. 

Uríčková odchádza na dôchodok, v auguste 2015.  

Starosta obce predložil kópiu mapy o navrhovanej úprave obecného pozemku ( KN E 1235/1) 

pre rozšírenie cesty medzi susedmi p. Jánom Pastorkom a p. Miroslavom Tarabom, č.d. 177. 



Hlasovanie: všetci za. 

Prítomným poslancom sme prečítali žiadosť o poskytnutie príspevku na plavecký výcvik, pre 

deti, ktoré navštevujú ZŠ v Lednici. Na základe pretrvávajúcej zlej finančnej situácií poslanci 

túto žiadosť jednohlasne zamietli. 

 

Bod č. 5 

Poslanci žiadajú, aby sa oslovila kontrolórka obce za účelom podania informácie 

o hospodárení na obecnom úrade, nakoľko od ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva nebola prítomná na zasadnutiach. 

Starosta informoval o blížiacich sa cyklistických pretekoch v našej obci a o zabezpečení 

bezpečnosti na cestách. 

Nakoľko bol pri poslednom pohrebe problém s mraziakom v dome smútku, poslanci dali za 

úlohu zavolať opravárovi, ktorý by zistil príčinu. Ďalej sa zhodli, že je potrebné zabezpečiť 

ozvučenie domu smútku. 

Potrebná je aj oprava lávky pri ihrisku. 

Ďalej sa zhodli, že je potrebné zistiť či cesta pri p. Kurucovi je obecná a dostatočne široká, 

aby sa po nej dalo prejsť. 

Ako poslednú úlohu dali informovať občanov, aby plastové fľaše skôr ako ich vhodia do vriec 

stlačili, aby zmenšil ich objem. 

 

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: Adriána Mičková                    ___________________________ 

                                      Marcel Kováč                          ___________________________ 

 

 

V Kvašove 04.05.2015 

Zapísala: Bc. Marcela Geregová 

 

                                                                                                  _______________________ 

                                                                                             Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


