Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. januára 2015
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ostatní prítomní :

Ján Maršala
Katarína Zigová, Mgr. Ľudovít Zelíska, Miroslav Jurčo,
Ing. Miroslav Cáder, Ján Tamajka
Mgr. Eva Cáderová – kontrolórka obce

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Ustanovenie zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca oprávneného zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

ROKOVANIE:
K bodu č. 1 – Zahájenie
Rokovanie OZ otvoril Ján Maršala, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ. Oboznámil prítomných s
programom, hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a) Zapisovateľkou bola určená Mgr. Eva Cáderová, hlavná kontrolórka obce.
b) Za overovateľov boli navrhnutí Katarína Zigová a Mgr. Ľudovít Zelíska.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení.
K bodu č. 3
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia
K bodu č. 4
Poverenie zástupcu starostu a vymedzenie okruhu činností a úkonov zástupcu starostu obce
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že na obdobie 2014 až 2018 poveril výkonom zástupcu
starostu poslanca Ing. Miroslava Cádera.

K bodu č. 5
Poslanci sa jednoznačne dohodli, že budú postupovať v zmysle § 12 ods.2 prvá veta a ods.3 tretia
veta zákona NR SR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu č. 6
V bode rôzne boli prítomní oboznámení listom č. 1. ktorý bol
v Dolných Otrokovciach, v ktorom žiadateľ p. Rožnák Milan
ohľadom výšky nákladov na krov a fasádu obecného úradu,
z prostriedkov EÚ. Nakoľko tieto práce neboli v tom období
fakturované.

adresovaný obecnému úradu
žiadal poskytnúť informácie
ktoré mali byť financované
vykonané, nemohli byť ani

OZ poverilo starostu Jána Maršalu zaslaním odpovede.
Ďalej bol predložený list č. 2 od p. Rožnáka Milana adresovaný obecnému zastupiteľstvu
K bodu č. 1 predloženého listu bolo miestnym zisťovaním starostom obce
Jánom Maršalom, zistené, že nie je známy popisovaný jav, pre prípadné ďalšie riešenie je potrebné
doplniť konkrétnejšie informácie o probléme, prípadne fotodokumentáciu.
K bodu č. 2 preveriť nájomnú zmluvu
K bodu č. 3 OZ nedisponuje vedomosťou a detailami o popísaných prevodoch. Pre ďalšiu
odpoveď prípadne uviesť konkrétny prípad.
Starosta poskytol k nahliadnutiu rozhodnutie Regionálneho zdravotníctva so sídlom v Trnave
o odstránení nedostatkov v Materskej škole v Dolných Otrokovciach:
-

oddelenie umývadiel od chodby,

-

doplnenie umývačky do kuchyne.

Ďalej bola predložená požiadavka o opravu elektroinštalácie v MŠ. Poslanci mali k dispozícii 3
ponuky, z ktorých bola vybraná najlacnejšia ponuka od pána Šípku Jozefa, z Pustých Sadov.
Hlasovanie: 4 poslanci boli za, 1 proti Ing. Miroslav Cáder, 0 zdržal sa.
Požiadavka na obnovenie obecnej stránky strop 300,- Eur, bude oslovený p. Ing. Miroslav
Chmelka z Hlohovca.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Poslanci boli oboznámení so zásadami odmeňovania poslancov OZ.

V Dolných Otrokovciach 27.1.2015
Zapísala: Mgr. Eva Cáderová

Overovatelia zápisnice:

...................................................
Katarína Zigová

......................................................
Mgr. Ľudovít Zelíska

Ján Maršala
starosta

Uznesenie č. 3/2015 zo zasadnutia OZ obce Dolné Otrokovce zo dňa 23.1.2015
A/ obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
B/ obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach schvaľuje:
Opravu elektroinštalácie v MŠ, do výšky 999,- eur.
Hlasovanie: 4 poslanci boli za, 1 proti Ing. Miroslav Cáder, 0 zdržal sa.
Požiadavka na obnovenie obecnej stránky strop 300,- Eur,
Hlasovanie: 5 poslanci boli za, proti 0, zdržal sa 0.
C/ obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce:
Zaslaním odpovede pánovi Rožnákovi Milanovi.

V Dolných Otrokovciach 27.1.2015
Zapísala: Mgr. Eva Cáderová

Overovatelia zápisnice:
Katarína Zigová
Mgr. Ľudovít Zelíska

Ján Maršala
starosta

