Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.10.2012 v zasadačke Obecného
úradu v Šelpiciach
___________________________________________________________________________

Prítomní: Ružena Opálková, starostka obce
Miroslav Vlachovič
Branislav Vadovič
Peter Poliak
MUDr. Ida Obetková
Božena Vadovičová
Ing. Jaroslav Jurči
Peter Kučera
Anna Haladová, hlavný kontrolór obce
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šelpiciach otvorila a viedla Ružena Opálková,
starostka obce. V úvode privítala poslancov a ostatných prítomných a skonštatovala, že
počet prítomných poslancov je 7, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Šelpiciach je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Návrh programu bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Audítorská správa za rok 2011.
Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 854/49.
Informácia o priebehu verejného obstarávania na výstavbu kanalizácie.
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.
2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Peter Kučera
MUDr. Ida Obetková
Zapisovateľka: Andrea Kekeláková
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Kontrola uznesenia zo dňa 29.6.2012:
a/ Uznesenia č. 3 – 7/2012 - splnené
b/ dotazy občanov v diskusii – boli zodpovedané a doriešené.
3. Audítorská správa za rok 2011.
Starostka obce oboznámila s výsledkom správy nezávislého audítora spoločnosti
N.M.-Audit spol. s r.o..
4. Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 854/49.
Starostka obce prečítala žiadosť spoločnosti EURO DOOR Slovakia s.r.o. o kúpu
pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šelpice, parc. číslo 854/49 vo
výmere 6279 m2, za účelom výstavby rodinných domov.
Táto žiadosť bude prerokovaná obecným zastupiteľstvom.
5. Informácia o priebehu verejného obstarávania na výstavbu kanalizácie.
Starostka obce informovala, že bolo ukončené verejné obstarávanie na výstavbu
kanalizácie, ktorej realizácia bola schválená OZ dňa 29.6.2012.
6. Rôzne.
-p.Fíbová informovala o stave finančných prostriedkov a pohľadávok k 30.9.2012,
- p.Anna Haladová, hlavný kontrolór obce - oboznámila so záznamom o výsledku
následnej kontroly za I.polrok 2012 zo dňa 22.08.2012,
-starostka informovala o zmenách v Zákone o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
s účinnosťou od 01.10.2012,
-od 08.10.2012 sa na obecnom úrade budú vydávať nové jódové profylaktika pre
obyvateľov, na výmenu je potrebné priniesť staré profylaktika a občiansky preukaz,
- starostka ďalej oboznámila s pripravovanými akciami:
28.10.2012 o 15.00 h. Posedenie s dôchodcami
09.12.2012 o 15.00 h. Mikulášsky večierok
26.12.2012 o 17.00 h. Vianočný koncert s Ľubom Virágom
31.12.2012 Privítanie Nového roka 2013
- starostka vyzvala obyvateľov, aby si vyrovnali poplatky za dane z nehnuteľnosti
a komunálny odpad do konca mesiaca október,
-vybudovanie novej autobusovej zastávky, nachádza sa pri rodinnom dome s.č.63
(p.Nosian Ľubomír),
-upozornenie na vandalizmus – zničené lavičky na detskom ihrisku,
- zničený odpadkový kôš na autobusovej zastávke,
- zničené stromy pri p.Gáborovi (s.č.190).
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7. Diskusia
-

p. Martin Baláž st. – vyslovil pochvalu za vyrovnanie dlhov

-

p. Branišová Gabriela – požiadala o upozornenie p. Vadovičovej Cecílie na
parkovanie áut, ktoré stoja na chodníku pred jej rodinným domom a tak bránia
priechodu iným občanom,

-

p. Drgoňová sa dotazovala, kedy bude zatrávnený val pri bytových domoch z dôvodu
veľkej veternosti
Odpovedala starostka obce, že budúci rok sa plánuje s výsadbou.

Návrh na uznesenie
Predkladá: Božena Vadovičová, poslankyňa obce a overovateľ zápisnice.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie:

Za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Poslanci schválili Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.10.2012.
Uznesenie tvorí písomnú prílohu zápisnice.

8. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Overovatelia:
Peter Kučera
MUDr. Ida Obetková

..................................
..................................

Zapísala:
Andrea Kekeláková

.................................

...................................
Ružena Opálková
starostka obce

Originály zápisnice podpísané
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