
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.12.2015, o 16,30 hod. na OcÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program –  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

        3. Schvaľovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

        4. Návrh rozpočtu na rok 2016 

        5. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

            odpady a drobné stavebné odpady 

                    6. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 

                    7. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

                    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 Bc. Marcela Geregová, za overovateľov zápisnice p. Tatiana 

Koudelíková a p. Marcel Kováč, návrhová komisia p. Peter Pilný a p. Marián Pavlis.   

Bod č. 3 

Poslanci po preštudovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 

2025 tento jednohlasne odsúhlasili. PHSR obce Kvašov na roky 2015 – 2025 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

Bod č. 4 

K predloženému Návrhu na rok 2016 nemal nikto výhrady. Po skontrolovaní všetkých 

položiek bol jednohlasne odsúhlasený. 

Bod č. 5 

V Návrhu VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bola zapracovaná zľava pre študentov denného štúdia vysokej 

školy, ktorú poslanci neodsúhlasili. Opravené VZN č. 3/2015 bolo jednohlasne odsúhlasené. 

 



Bod č. 6 

Obec Horovce v zastúpení starostom Milanom Velasom vypracovali na schválenie obecným 

zastupiteľstvom Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu. Táto dohoda slúži na to, 

aby deti, ktoré budú navštevovať ZŠ v Horovciach mali preplácané cestovné náklady. Táto 

dohoda bola schválená. 

Bod č. 7 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN E 1203/3, k ú. Kvašov predložil p. Jozef Pagáč, 

majiteľ Pohostinstva. Poslanci túto žiadosť prehodnotili a stanovili podmienky predaja, 

prípadne dlhodobého nájmu, ktoré sa predložia p. Jozefovi Pagáčovi.  

Bod č. 8,9 

V tomto bode programu prítomní zhodnotili doterajšiu činnosť na obecnom úrade.  

Bod č. 10 

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

schválený. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Tatiana Koudelíková            ___________________________ 

                                       Marcel Kováč                      ___________________________ 

 

V Kvašove 14.12.2015 

Zapísala: Bc. Marcela Geregová 

                                                                                             ___________________________ 

                                                                                             Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


