Zápisnica č. 1/2020
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.01.2020
Prítomní: Mgr. Dudášová, Mgr. Strakošová, p. Hrčka, Ing. Kravárik, Ing. Císar, MUDr. Princ, p. Krajčovič
Ospravedlnení: Ing. Kralovičová, Mgr. Vitteková, Ing. Císar
Program:
1. Zahájenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Hlavná kontrolórka obce – vzdanie sa funkcie
5. Informácie starostu obce
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1 - Zahájenie a schválenie programu
Starostka privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že zo 7 poslancov OZ sú prítomní 5 poslanci a
OZ je uznášania schopné. Starostka navrhla schváliť program tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce. O návrhu dala hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený.

Zdržali sa: 0

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhla starostka p. Strakošovú a za overovateľov p. Hrčku a p. Princa. O návrhu dala
hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa: 0
Starostka skonštatovala, že OZ schválilo za zapisovateľa p. Strakošovú a za overovateľov p. Hrčku
a p. Princa.
K bodu č. 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa 11.12.2019 boli splnené. P.
Kravárik sa s pýtal na nenaplnené uznesenie č.26/2019 zo zasadnutia OZ dňa 23.9.2019. Starostka
odpovedala, že bolo splnené čiastočne a darovacia zmluva bude predmetom ďalšieho rokovania s OZ
K bodu č. 4 – Hlavná kontrolórka obce – vzdanie sa funkcie a správa o činnosti Obce Zvončín za rok 2019
(Príloha č.1 - správa zaslaná mailom od HK z dôvodu PN dňa 13.01.2020 – doručená všetkým poslancom OZ)

Starostka oznámila poslancom OZ, že hlavná kontrolórka Obce Zvončín sa vzdala svojej funkcie k
31.12.2019. Zároveň poďakovala Ing. Kamile Královičovej za jej doterajšiu prácu hlavnej kontrolórky obce
Zvončín. Starostka obce navrhla poslancom OZ vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín na
20.02.2020 o 18:00 hod. Zároveň požiadala poslancov OZ o zriadenie volebnej komisie, ktorá bude dozerať
na priebeh volieb a otváranie obálok. Starostka prečítala návrh uznesenia č. 1/2020 a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa: 0
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 1/2020 bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie č. 1/2020
OZ 1. berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce Zvončín Ing. Kamily
Královičovej k 31.12.2019 a správu o kontrolnej činnosti na rok 2019

2. vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín na 20.02.2020, pričom voľba sa uskutoční v
rámci zasadnutia OZ
3. žiada starostku Obce Zvončín, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Zvončín na
úradnej tabuli a webovej stránke Obce Zvončín
4. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Zvončín a náležitosti
prihlášky podľa Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Zvončín, schváleného OZ
dňa 30.7.2017, uznesením 24/2014.
5. schvaľuje členov komisie na otváranie obálok voľby HK Obce Zvončín v zložení, p. Kravárik, p.
Krajčovič a p. Strakošová

K bodu č. 5 – Informácie starostu
Starostka obce informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o aktuálnych problémoch obce,
ktoré sú v riešení – príloha č.2.
K bodu č. 6 - Diskusia
Do diskusie neboli doručené žiadne písomné príspevky.
 p. Kravárik ako predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. informoval prítomných o novele zákona a o nových
povinnostiach pri podávaní majetkového priznania.
 p. Mráz – údržbár obce informoval o stave verejných budov a potrebe zakúpenia služobného vozidla.
K bodu č. 7 – Záver
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísal: p. Strakošová
Overovatelia: p. Hrčka

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

p. Princ

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

Mgr. Katarína Dudášová
starostka obce

Príloha č. 2 k bodu č. 5 programu verejného OZ konaného dňa 14.01.2020


Prekládka vedenia + optika SlovakTelekom – termín stretnutie do konca mes. 01/2020, nakoľko p. Hradská
ukončila prac. pomer v spoločnosti Telekom, je nutné opätovne vykonať obhliadku sporných 5 stĺpov ( 4 ks
preloženie, 1ks odstránenie) v súčinnosti so spoločnosťou Suptel, následne bude konzultovaná nová cenová
ponuka.



Prechod pre chodcov lokalita pri hornej zastávke - úsek cesty III. triedy nad Zvončínom spravuje Správa ciest
TT – nové dopravné značenie (priechod pre chodcov) zamietnutý z dôvodu platnosti nového zákona,
poškodená cesta pred RD č.200, RD č. 199 a RD č. 67 oprava cesty odkonzultovaná s p. Zaťkovou zo Správy
ciest TT nakoľko správcom ceste nie je obec (zaslaná fotodokumentácia ešte v roku 2019)



Poškodenie strešnej krytiny vetrom tribúna ihrisko – dňa 10.1.2020 bola operatívne opravená strešná
krytina nad tribúnou na miestnom ihrisku, udalosť bude riešená cez poisťovňu, nutnosť opravy celej strešnej
krytiny



Poškodenie časti kultúrneho domu nad kuchyňou – na základe obhliadky 9.1.2020 bola zistená príčina
zatekania časti kultúrneho domu – na streche sú umiestnené antény, ktoré boli osadené neodborne, bez
zmluvy s obcou, od spoločnosti, ktorá vlastní antény, budeme požadovať odborné odstránenie a následné
opravy spojené s neodborným umiestneným antén



ISMONT – 10.1.2020 kolaudácia 17RD – všetky obhliadnuté RD neboli skolaudované
o stavebník určil nový termín odstránenia závad do termínu 03/2020 a 06/2020
o termín odstránenia závad na miestnej komunikácii (písomné vyjadrenie Dopravného inšpekt. TT)
03/2020
o kolaudácia vodnej stavby v lokalite „Nad Tehelňou“ bola vykonaná 06/2018 a následne spoločnosť
TAVOS prevzal vodnú stavbu do užívania 12/2019



Rekonštrukcia vstupnej haly v priestoroch obecného úradu Zvončín - boli zrealizované nasledovné opravy
o výmena dverí v počte 9 ks
o položenie novej dlažby
o maliarske práce
o výmena stropných svietidiel



Informácia o aktuálnom stave pracovníkov na obecnom úrade - v súvislosti s dlhodobou práce
neschopnosťou pracovníčky p. Mikolášikovej je zabezpečené zastupovanie na dohodu. Od 1.3.2020 je
predpokladaný nástup novej pracovníčky, v súvislosti s prijatím novej pracovníčky vznikla potreba úpravy
a presunu v rámci kancelárií, položenie plávajúcej podlahy, dovybavenie úradu novým kancelárskym
nábytkom



Prehľad akcií na rok 2020, organizovaných OcÚ s súčinnosti s organizáciou Zelená pre krajší svet

27.03.2020 – Noc s Andersenom
10.05.2020 – Deň Matiek
06.06.2020 – MDD ( OcÚ + Zelená pre krajší svet)
25.09.2020 – Tekvičková slávnosť
16.10.2020 / 23.10.2020 – Seniori (predbežné termíny)
4.12.2020 – Mikuláš ide dedinou
16.12.2020 – Uvítanie do života

