Obec Zubák

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zubák konaného dňa 15.08.2022
v zasadačke Obecného úradu

-

Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia OZ
Čerpanie rozpočtu obce za II. štvrťrok 2022
Prejednanie protestu prokurátora
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019
Informácia k mimoriadnej situácii - vodovod
Prejednanie žiadosti občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Zápisnica

č.3/2022

Napísaná dňa 15.08.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v zasadačke
Obecného úradu v Zubáku o 16,30 hod.
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny počtom 6 poslanci
Program :

-

Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia OZ
Čerpanie rozpočtu obce za II. štvrťrok 2022
Prejednanie protestu prokurátora
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019
Informácia k mimoriadnej situácii - vodovod
Prejednanie žiadosti občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Starosta obce – p. Pavol Gelo otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kde
konštatoval, že OZ v Zubáku bolo vopred verejne i písomne zvolané, z počtu 7 poslancov je
prítomných 6 poslancov, preto Obecné zastupiteľstvo je v zmysle Zák.č.369/90 Zb. uznášania
schopné. Bc. Miroslav Zuzík sa ospravedlnil.
Písaním zápisnice poveril Tibora Zuzíka – zástupcu starostu obce
- za overovateľov zápisnice poveril: Ing. Kanderka Petra a Mgr. Ivanu Valachovú.
k bodu č.1
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva predniesol starosta obce, Pavol Gelo,
kde konštatoval, že úlohy z posledného zastupiteľstva boli splnené a ostatné budú plnené
v priebehu roka 2022.
k bodu č.2
Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za II. štvrťrok 2022.
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zubák schvaľuje 6 hlasmi čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok
2022:
a) Obce
b) ZŠ s MŠ
c) Školskej jedálne
k bodu č. 3 Prejednanie protestu prokurátora

-
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Starosta obce informoval poslancov OZ s vydaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby –
Zberný dvor Lednica ; protest prokurátora proti opatreniu. Predmetné oznámenie obce je
nezákonné, pretože v danom prípade pri stavbe prístrešku ide o samostatnú stavbu, ktorá neplní
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a teda nepostačovalo ohlásenie, ale na realizáciu takto
ohlásenej výstavby – prístrešku, spevnených plôch , oplotenia a elektrickej prípojky areálu
„Zberný dvor – Lednica bolo potrebné stavebné povolenie.
Uznesenie č. 12/2022
Poslanci OZ na základe protestu prokurátora pod č. Pd 90/22/3306-3 zo dňa 22.07.2022
prejednali protest prokurátora na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 15.08.2022.
Poslanci OZ v Zubáku 6 hlasmi prijali Uznesenie č. 12/2022 s nasledovným znením:
Poslanci obecného zastupiteľstva v plnom rozsahu vyhovujú protestu prokurátora č. Pd
90/22/3306-3 vo veci oznámenia k ohláseniu drobnej stavby „Zberný dvor – Lednica“.
k bodu č.4
Predloženie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2019
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Zubák 6 hlasmi schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
k bodu č. 5 Informácia k mimoriadnej situácií – vodovod
Starosta obce informoval poslancov o mimoriadnej situácii na vodovode. Poslanci OZ
správu vzali na vedomie.
k bodu č. 6 Prejednanie žiadostí
Riaditeľka ZŠ s MŠ Zubák predniesla žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Zubák
v sume 3 750,- € z dôvodu vyplatenia odmeny vo výške 500,- € zamestnancom MŠ, školskej
jedálne a školského klubu v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Zubák 6 hlasmi schvaľujú žiadosť o navýšenie rozpočtu o sumu
3 750,- € na platy pre zamestnancov materskej školy, školskej jedálne a školského klubu
v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
-

Žiadosť p. Kanderku Matej o umiestnenie zrkadla pri autobusovej zastávke Mlyn.

Poslanci OZ odporučili inštaláciu zrkadla pri autobusovej zastávke Mlyn.
-
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-

k bodu č.7 Rôzne:
-

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave zmien Územného plánu obce Zubák.

-

Starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke projektu na vybudovanie miestneho
rozhlasu.

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: Tibor Zuzík – zástupca starostu
Overovatelia zápisnice : Ing. Peter Kanderka
Mgr. Ivana Valachová

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

Pavol Gelo
starosta obce

v Zubáku: 15.08.2022

