Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady
Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch
Dátum konania : 18. septembra 2019 o 18.00 hodine
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
6. Investičná výstavba
7. Základná škola, Materská škola -informácia o začiatku školského roka
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce
Ing. Tomáš Nemeček.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Marek Mesároš a p. Daniela Drahovská
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia.
4. Interpelácia poslancov
Nik nevystúpil.
5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla správy o vykonaných kontrolách :
Správu o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO Matice Slovenskej 2018
Správu o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy I. štvrťrok 2019
Správu o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy II. štvrťrok 2019
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie A/6/2019 – OZ berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách.
6. Investičná výstavba
Starosta obce informoval prítomných o :
výsadbe stromov v areáli cintorína z finančných prostriedkov získaných z projektu
Zelené obce,
–
plánovanej rekonštrukcii kultúrneho domu – vestibul, schodisko, kancelárie,
–
dokončení oplotenia v športovom areáli,
–
oplotení Základnej školy
–

7. Základná škola, Materská škola – informácia o začiatku školského roka
Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček oboznámil prítomných o úspešnom zahájení školského
roka 2019/2020 v Základnej a Materskej škole.
8. Rôzne
V tomto bode predniesol starosta obce :
–

návrh na zvýšenie poplatku za Denné centrum na 10 Eur mesačne,

–

návrh na zvýšenie jednorázového príspevku občanom ZŤP na 35 Eur,

–

návrh na zvýšenie sumy darčekovej poukážky pre dôchodcov na 8 Eur.

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie B/24/2019 – OZ schvaľuje
Eur mesačne.

zvýšenie poplatku za Denné centrum na sumu 10

Uznesenie B/25/2019 – OZ schvaľuje
na sumu 35 Eur.

zvýšenie jednorázového príspevku občanom ZŤP

Uznesenie B/26/2019 – OZ schvaľuje zvýšenie sumy darčekovej poukážky pre dôchodcov na
8 Eur.

9. Diskusia
V tomto bode nik nevystúpil.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová.
Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie B/27/2019 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia

16. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.
V Pustých Sadoch 20. septembra 2019

Zapísala: Alena Trubačová

Ing. Tomáš Nemeček
starosta obce

p. Marek Mesároš
overovateľ zápisnice

p. Daniela Drahovská
overovateľ zápisnice

