
 

Z á p i s n i c a     č.2/2011 
 

 

     Napísaná dňa 09.02.2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

v zasadačke Obecného úradu v Zubáku o 17.00 hod. 

 

P r í t o m n í :  podľa prezenčnej listiny počtom 7 poslanci 

-    P r o g r a m  :   

-    Kontrola plnenia uznesenia OZ zo dňa 10.11.2010 a 11.1.2011  

-    Rozbor hospodárenia obce, ZŠ s MŠ za rok 2010  – stanovisko hl.      

      kontrolóra obce    

-    Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, ZŠ s MŠ k 31.12.2010 

                        -    Návrh verejno-prospešných prác na rok 2011 

-    Plány práce komisií pri OZ a hl. kontrolóra obce na rok 2011 

-    Prejednanie návrhu na usporiadanie osláv pri príležitosti 540 výr. o prvej       

      zmienke o obci 

                        -    Rôzne 

-    Diskusia 

                        -    Záver 

 

 

 

     Starosta obce - Mgr. Miroslav David otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 

konštatoval, že OZ v Zubáku bolo vopred verejne i písomne zvolané, z počtu 7 poslancov je 

prítomných 7 poslancov, preto Obecné zastupiteľstvo je v zmysle  Zák.č.369/90 Zb. uznášania 

schopné.  

 

- písaním zápisnice poveril p. Pavla Gelu – zástupcu starostu obce 

- za overovateľov zápisnice navrhol  Bc. Andreu Sedláčkovú 

                                                               Ing. Petra Kanderku 

 

 
k bodu č. 1 

 

     Hodnotenie plnenia uznesenia z posledných zasadnutí obce vykonal Mgr. David Miroslav- 

starosta obce, kde konštatoval, že úlohy z posledných zasadnutí boli splnené a ostatné budú 

plnené v priebehu roku 2011. 

  

k bodu č. 2 

 
     Rozbor hospodárenia obce za r. 2010 a stanovisko hl. kontrolóra obce predniesla Ing. 

Krchňavá – hl. kontrolórka obce. 

Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za rok 2010 predniesol David Miroslav – starosta obce 

 
Uznesenie č. 7/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje rozbor hospodárenia obce za rok 2010 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce. 
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Uznesenie č.8/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje : 

a) rozbor hospodárenia ZŠ  za r. 2010 

b) rozbor hospodárenia MŠ za r. 2010 

c) rozbor hospodárenia ŠJ za r. 2010 

 

Ukladá: zaslať výpis z uznesenia ZŠ s MŠ 

Termín: do 20.2.2011 

 

k bodu č.3 

 

     Správu o výsledku inventarizácie majetku obce, ZŠ s MŠ k 31.12.2010 a návrh na 

vyradenie inventáru predniesla p. Bulková Viera – predseda inventarizačnej komisie 

 

Poslanci OZ prijali: 

 

Uznesenie č. 9/2011  

 

     Obecné zastupiteľstvo  7 hlasmi schvaľuje správu o inventarizácií majetku obce 

k 31.12.2010 , súhlasí  s vyradením a likvidáciou opotrebovaného a nefunkčného inventáru 

obce, ZŠ s MŠ podľa predloženého zoznamu. 

Ukladá: pracovníkom obce vyradený materiál 

1) zlikvidovať v súlade s prijatým VZN o odpadoch 

2) odpísať inventár z evidencie 

3) zaslať výpis z uznesenia vedeniu ZŠ s MŠ 

Zodpovední: pracovníci obce   

Termín:  marec 2011  

 

k bodu č.4 

 

     Mgr. David Miroslav – starosta obce predniesol návrh prác v roku 2011. Pán Zuzík Tibor 

doplnil návrh o vybratie betónových patiek po telef. stĺpoch. 

 

Uznesenie č. 10/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje návrhy prác na r. 2011. 

Doporučuje: Starostovi obce zabezpečiť práce v r. 2011 v súlade so schváleným plánom prác. 

Termín: rok 2011 

 

k bodu č. 5 

 

     - p. Krchňávek predniesol plán práce Komisie pre školstvo a kultúru  

     - Ing. Krchňavá, hl. kontr. obce predniesla plán práce hl. kontrolóra obce 

     - Ing. Kanderka predniesol plán práce Komisie finančno-plánovacej 
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Uznesenie č. 11/2011 

 

     Poslanci OZ 7 hlasmi schvaľujú : 

a) plán práce pre kultúru, školstvo na r.2011 

b) plán práce hl. kontrolóra obce na r.2011 

c) plán práce finančno-plánovacej na r.2011 

Ukladá: jednotlivým komisiám a hl. kontrolórovi pridržiavať sa schváleného plánu prác na    

              rok 2011        Termín: rok 2011 

Zodpovední: predsedovia komisií a hl. kontrolór obce 

 

k bodu č. 6 

 

    - starosta obce, Mgr. David Miroslav predniesol návrh na usporiadanie osláv výročia obce 

 

Uznesenie č.12/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje uvoľnenie finančnej hotovosti 1000 € na 

usporiadanie osláv pri príležitosti 540 výročia o prvej zmienke o obci. 

Úloha: Predbežne zistiť možnosti vystúpenia hudobnej skupiny prípadne ľudového zabávača 

 

k bodu č. 7 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav predniesol Rokovací plán OZ na r.2011. 

 

Uznesenie č.13/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje Rokovací plán Obecného zastupiteľstva na rok 

2011.  

Ukladá: starostovi obce pridržiavať sa Rokovacieho plánu 

Termín: priebežne r.2011 

    

  - starosta obce, Mgr. David Miroslav oboznámil poslancov OZ so zákonom č. 596/2003, § 

25, ods. 11, že členom školskej rady nemôže byť starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 7 hlasmi za nového člena Rady školy Ing. Kanderku 

Petra. 

Ukladá: pracov. obce zaslať výpis uznesenia ZŠ s MŠ 

Termín: február 2011 

  

    - starosta obce, Mgr. David Miroslav navrhol zloženie krízového štábu obce  Zubák. 

 

Uznesenie č.15/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 7 hlasmi zloženie krízového štábu obce v zložení: 
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Mgr. Miroslav David – predseda krízového štábu, členovia: Pavol Gelo, Ing. Vladimír Martiš, 

Miroslav Krchňávek, Viera Bulková. 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav navrhol uskutočnenie verejného zhromaždenia 

občanov 

 

Uznesenie č. 16/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje, že dňa 20.03.2011 sa uskutoční Verejné 

zhromaždenie občanov. 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav oboznámil Obecné zastupiteľstvo s projektom MAS 

Naše Považie, Zberný dvor. 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav informoval OZ o ukončenom súdnom spore s Mgr. 

Roščákovou 

 

Uznesenie č.17/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje uhradenie ušlej mzdy vo výške 6370 €. 

Úloha: v termíne do konca februára zhotoviť zmluvu o náhrade ušlej mzdy a uhradiť čistú   

           mzdu na dohodnutý účet, odvody budú uhradené do konca apríla 2011 

Zodpovední: starosta obce, účtovníčka OcÚ 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav požiadal o možnosť používania súkromných 

motorových vozidiel na služobné účely pracovníkmi obecného úradu 

 

Uznesenie č.18/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje používanie súkromných motorových vozidiel 

pracovníkmi obecného úradu na služobné účely. 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav navrhol komisiu o ochrane verejného záujmu ku 

kontrole oznámenia majetkových pomerov. 

 

Uznesenie č. 19/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje komisiu o ochrane verejného záujmu v zložení – 

Gelo Pavol, Krchňávek Miroslav, Zuzík Tibor, Ing. Martiš Vladimír, Ing. Kanderka Peter. 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav informoval poslancov OZ  o možnostiach nahradenia 

TV Z1 v televíznom káblovom rozvode novou televíznou stanicou  

 

     - Mgr. Valachová Ivana oboznámila poslancov OZ so žiadosťou Združenia občanov 

Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA o finančný príspevok s odmietavým stanoviskom 

obecného zastupiteľstva 
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     - p. Zuzík Tibor predniesol žiadosť p. Marmana Viliama o sociálnu výpomoc 

 

Uznesenie č.20/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi neschvaľuje sociálnu výpomoc Marmanovi Viliamovi. 

Ukladá: informovať Marmana V. 

 

     - p. Krchňávek predniesol žiadosť Jednoty dôchodcov o poskytnutie fin. príspevku. 

 

Uznesenie č.21/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje poskytnutie finančného príspevku Jednote 

dôchodcov vo výške 166 €. 

Ukladá: informovať a vyplatiť príspevok Jednote dôchodcov 

 

     - Bc. Sedláčková prečítala žiadosť p. Jána Malu o zníženie platby dane z nehnuteľnosti 

 

Uznesenie č. 22/2011 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani  z nehnuteľnosti neumožňuje poskytnutie úľavy 

dane z nehnuteľnosti. 

Ukladá: pracov. obce zaslať výpis z uznesenia 

Termín: február 2011 

 

     - starosta obce, Mgr. David Miroslav informoval OZ o webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 23/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje webovú adresu: www.obeczubak.webnode.sk 

za oficiálnu stránku obce a schvaľuje 7 hlasmi  Márii Kostkovej odmenu za prevádzkovanie 

stránky 100 €. 

Ukladá: účtovníčke obce vyplatiť sumu 

Termín: február 2011 

 

     - riaditeľka ZŠ s MŠ, PaedDr. Ivanišová Viera predniesla návrh na prehodnotenie rozpočtu 

materskej školy so školskou jedálňou a informovala o záujme rodičov zaviesť školský klub 

 

     - starosta obce, Mgr. Miroslav David predniesol návrh VZN O vykonaní miestneho 

referenda 

 

Uznesenie č.24/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo 7 hlasmi schvaľuje VZN č. 1/2011 O vykonaní miestneho referenda  

v obci Zubák. 

 

 

http://www.obeczubak.webnode.sk/
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     - starosta obce, Mgr. David Miroslav informoval poslancov o odbornom dohľade pri 

prevádzkovaní obecného vodovodu 

 

Uznesenie č. 25/2011 

 

     Obecné zastupiteľstvo  7 hlasmi schvaľuje , že odborný dohľad nad vodovodom obce 

Zubák bude vykonávať p. Bednár Miroslav.  

Ukladá: starostovi obce spísať zmluvu a dojednať odmenu za dohľad pri prevádzkovaní   

        vodovodu 

 

 

     Nakoľko program OZ bol vyčerpaný a zo strany poslancov nebolo viac pripomienok 

a dotazov v diskusii, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapísal: Pavol Gelo – zástupca starostu obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Andrea Sedláčková  ................................. 

 

                                  Ing. Peter Kanderka      ................................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. David Miroslav 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

V Zubáku: 09.02.2011 

                                                                   

                       

 

 

 


