Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
konaného dňa 23.3.2019 v kancelárii obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. OTVORENIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce P. Horečná Budinská.
Privítala prítomných a oboznámial prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli.
Za overovateľa zápisnice boli určení:
Mária Petrovičová .......................................
Miriam Kučeráková ......................................
Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová
V úvode starostka obce oboznámila prítomných s programom rokovania. Poslanci
program schválili, nebolo potrebné doplniť žiadny bod rokovania.
V ďalšom bode informovala starostka o uzneseniach z obecného zastupiteľstva.
Niektoré sú v stálom riešení, iné boli splnené.
Starostka obce informovala prítomných o protipožiarnej kontrole, ktorá prebehla
v obci ešte v januári. Bolo vytknutých dosť nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť.
Obec musí mať zriaďovaciu listinu DHZ. Tiež je potrebné zakúpiť potrebné
vybavenie. Niektoré pracovné pomôcky sú k dispozícii, iné obec bude zakupovať
postupne. Úloha musí byť splnená do konca roka 2019.
Na návrh starostky obce poslanci odsúhlasili odstúpenie členstva z Regionálneho
združenia miest a obcí za región Zvolen,Krupina, Detva. Členstvo v ZMOS
Slovensko zatiaľ ponechali v platnosti.
Ďalej starostka informovala prítomných o Passporte obecných komunikácií, ktorý
začne prebiehať v priebehu mesiaca apríl 2019. Bližšie informácie budú podané po
rokovaní s p.Ing. Kokavcom.
Mestský podnik vyčíslil ponuku na zavedenie vodomerov. Poslanci navrhli napísať
oznam pre občanov, aby si pripravili šachty, aby bolo možné zavolať pracovníkov
podniku, ktorí by mohli zamontovať vodomery. Cena za zabudovanie vodomeru so
všetkými náležitosťami sa bude pohybovať okolo 45€ na domácnosť.

Starostka obce informovala o pristavení veľkoobjemového kontajnera v obci v čase
od 27.3.-3.4.2019, nakoľko je potrebné separovať väčšie množstvo odpadu. Tiež
bude vykonaný zber elektroodpadu v obci 24.4.2019. Kontajner na sklo do časti
Viničky dodá firma Marius Pedersen v priebehu mesiaca apríl 2019. Bude zakúpený
z rozpočtu obce.
Ďalej starostka podala informácie o podaných projektoch v obci. Projekt cez PPA na
rekonštrukciu kultúrneho domu bol schválený a zmluva bola podpísaná. Je potrebné
doplniť ďalšie kroky k tejto záležitosti. Kedy bude prebiehať rekonštrukcia, za akých
podmienok a tiež financovanie predmetnej akcie.
Tiež bol podaný projekt na rekonštrukciu obecného rozhlasu cez MF SR na cieľovú
sumu 10000€. Zatiaľ nebolo žiadne vyjadrenie, nakoľko termín uzávierok dotácií je
31.3.2019.
V ďalších bodoch prebehli informácie o platení daní, o povinnosti začipovania psov
do 31.8.2019, tiež o prebiehajúcich voľbách Prezidenta 2019, tiež o príprave volieb
do EU 2019.
Hospodárka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/2019. Týkala sa
najmä položiek pri elektrickej energie, nakoľko bolo prekročené čerpanie.
Poslanci zodpovední za rozpočet opravy budov v cintoríne vyčíslili opravy na sumu
1300 €. Opravy budú prebiehať postupne v závislosti od počasia.
Hospodárka obce predniesla návrh na označenie časti obce Viničky, nakoľko nie je
zrejmé, ku ktorej obci táto časť patrí a nie je označená podľa zákona.
Diskusia prebiehala aj počas samotných rokovacích bodov.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO NASLEDOVNÉ UZNESENIA

Uznesenie č. 8/2019
Schvaľuje odstúpenie členstvo z RZMO
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 9/2019
Schvaľuje zabezpečenie oznamu do domácností o príprave šachty na vodomer.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 10/2019
Schvaľuje úpravu rozpočtu opatrením č. 1/2019.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 11/2019
Schvaľuje označenie obce časti Viničky podľa zákona
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 12/2019
Schvaľuje opravu budov v cintoríne v sume 1300€.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

V závere starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Jana Horečná Budinská
starostka obce

