Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.06.2011

Prítomní: Poliak Peter, Branislav Vadovič, Bc. Veronika Dachová, Božena Vadovičová,
Miroslav Vlachovič, Peter Kučera, MUDr. Ida Obetková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa
Úprava platu starostky
Žiadosť o umiestnenie predajného stánku pri nájomných bytoch
Správa nezávislého audítora
Rôzne
Uznesenie
Záver

K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ružena Opálková. Obecné zastupiteľstvo schválilo
program zasadnutia pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
2. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí p. Vlachovič Miroslav a p. Vadovičová
Božena. Ako zapisovateľka Andrea Kekeláková. Overovatelia zápisnice a
zapisovateľka boli schválení pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
3. V zmysle § 4 ods.2 Zákona č. 154/2011 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, bol daný návrh
poslancov upraviť základ platu z 1 269 € podľa tohto zákona o 10%, čo činí 1396 €
mesačne (doterajší plat 1 408 €).
4. Starostka obce informovala o žiadosti Pekárne KPK Trstín o umiestnenie predajného
stánku na predaj pekárenských a mliekarenských výrobkov v lokalite bytových domov.
Poslanci súhlasia s umiestnením predajného stánku, avšak treba predložiť zmluvné
podmienky a následne určiť miesto na umiestnenie.
5. Starostka obce informovala o správe audítora.

-26. Rôzne
Dotazy občanov:
-

p. Baxová sa spýtala na prašnosť a hlučnosť skladových síl, ktoré sa stavajú
v priestoroch bývalého Poľnohospodárskeho družstva a p. Pilátová na vyvezený
odpad (tehly, strešná krytina) na Zvončanskej ceste.
Reagovala na dotaz p. Vadovičová, vysvetlila akým spôsobom budú silá fungovať
a starostka obce zasa odpovedala, že odpad sa tam naváža so súhlasom p. Hureka,
nakoľko tento bude slúžiť ako podkladová vrstva pre vybudovanie cesty.
- p. Drgoňová sa dotazovala, či sa plánuje s ďalšou etapou kanalizácie.
Starostka obce odpovedala, že pokiaľ sa nesplatia dlhy, nebude možné požiadať o úver
a v súčasnosti obec nemá finančné prostriedky na realizáciu kanalizácie.
p. Heribanová Jana sa spýtala, čo s deťmi, ktoré neboli prijaté do MŠ
v Bohdanovciach.
Starostka obce odpovedala, že možné to nebude, pretože obec Bohdanovce ako
zriaďovateľ MŠ prednostne uprednostňuje deti z ich obce. Bola doručená na OÚ
Šelpice už faktúra na preplatenie za kúpu lehátok.
-

7. Bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo následne schválené.
8. Starostka obce zasadnutie ukončila a poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia:
Miroslav Vlachovič

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

Božena Vadovičová

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

Zapísala:
Andrea Kekeláková

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

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

Originály zápisnice podpísané

