Zápisnica z Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 21.01.2020 o 16:00 v kancelárii OcÚ Čremošné

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Dohoda o určení spoločného školského obvodu
6. Diskusia
7. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová, ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a predniesla návrh programu verejného riadneho zasadnutia OZ
podľa pozvánky.
Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Nik sa
neprihlásil o doplnenie programu. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.
Výsledok hlasovania
Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Z prítomných: 3
Za: 3

zdržal sa: 0

Alena Hrušíková – ospravedlnená
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - ospravedlnený
Celkový počet poslancov OZ: 5

proti: 0

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Krajčír
Veronika Jariabková

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 17/2019 – splnené
Uznesenie č. 18/2019 – splnené
Uznesenie č. 19/2019 – splnené

Bod 4: Interpelácie
Do interpelácie sa prihlásil poslanec Miroslav Krajčír – interpeloval starostku - zlomená
lavička na cintoríne pri kríži – potrebné zakúpiť novú kovovú, ako aj lepšie zabezpečenie
prívodu vody na cintoríne.
Bod 5: Dohoda o určení spoločného školského obvodu
Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu
schválilo Dohodu o určení spoločného školského obvodu základnej školy
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 3
Za: 3

zdržal sa: 0

Alena Hrušíková – ospravedlnená
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - ospravedlnený

proti: 0

Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 6: Diskusia

Starostka – upozornila na potrebu zakúpenia novej pece do kancelárie a do kuchyne KD –
hrozí vyhorenie v obidvoch prípadoch
Dňa 29.2. – voľby do Národnej rady SR – 6 členov komisie, predseda: Dušan Hanus,
podpredseda: Kristína Jariabková, zapisovateľka: Viera Jariabková
Miroslav Krajčír – umiestnenie lavičky pri zvonici + dlažba a kôš s vekom
Ľuboš Fuzák – požiadal o riešenie operného múru za KD, nakoľko hrozí zosuv pôdy
odtrhnutie existujúceho betónu.
Starostka – potrebné postupovať v zmysle zákona. Tento rok je naplánovaná výmena
hydrantov po obci – začiatok prác plánovaný na marec.
Ľuboš Fuzák – pripomienkoval potrebu vyčistenia vodojemu.
Starostka – vytekanie vody pri č. 18 a 15 – zavolala sa SSC, bude však potrebné prerokovať
situáciu s vedením, aby sa situácia neopakovala. Ďalej informovala poslancov OZ o poverení
členov DHZ na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly.
Uznesenie č. 2/20
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné berie na vedomie poverenie na vykonanie
preventívnej protipožiarnej kontroly členmi:
Pavol Kopka, Igor Jariabka, Ján Jariabka č.3, Vladimír Jariabka, Pavol Jariabka, Roman
Prokša

Bod 7: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Krajčír
Veronika Jariabková

V Čremošnom, dňa: 21.1.2020

Mgr. Zuzana Chorváthová
starostka obce

