Zápisnica č. 1/2017 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 1/2017
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.01.2017 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla o odpredaj časti parcely č. 2018/2
v majetku obce (LV 338) ako pozemku v bezprostrednej blízkosti pozemkov,
ktoré vlastní p. Federl.
5. Rôzne:
- nadchádzajúce kultúrno-spoločenské akcie v 1. štvrťroku 2017.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver.
K bodu 1)

O 18:18 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných
občanov a poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v riadnom
termíne. Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program
zasadnutia zastupiteľstva. Pán Šimún sa ospravedlnil. Navrhol zaradiť do programu
žiadosť p. Belinovej o kúpu pozemkov.
Hlasovanie za program zastupiteľstva:
PRE
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko

X
X
X
X
X
X

SPOLU

6

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á
X

0

0

1

Návrhová komisia: p. Očko, p. Jardeková, p. Mgr. Chrapková
Overovatelia: p. Pechová, p. Ivicová

K bodu 2)

Hlasovanie:
PRE
Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko

X
X
X
X
X
X

SPOLU

6

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á
X

0

0

1
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Konštatoval že ustanovenia doterajších uznesení sú splnené alebo v plnení.

K bodu 3)

Pán Starosta požiadal p. Federla o vyjadrenie ktorú čast parcely 2018/2 má
záujem kúpiť, následne sa pripojil aj p. Šoltés a Ing. Belina a spoločne sa dohodli na
rozdelení parcely 2018/2. Starosta následne predložil poslancom nákres na mape, kde je
znázornené o ktoré časti majú záujem. P. Mgr. Chrapková sa informovala o vlastníkoch
parciel E KN 361/1 a E KN 360/2 kde je uvedený ako jeden z vlastníkov Chrapka
Štefan, B. Němcovej, VK. Informovala sa, akým spôsobom a kedy sa dostal pozemok
2018/1, 2018/2 a 241 do vlastníctva obce. Navrhla teda vyžiadať potrebné informácie
z katastra nehnuteľností. Starosta prisľúbil že sa pôjde informovať na kataster.

K bodu 4)

OZ doporučuje starostovi vyžiadať z katastra nehnuteľností informacie o vzniku
vlastníckych práv k pozemkom 2018/1, 2018/2, 241, 2024 z registra E.
K bodu 5)
Rôzne:
1. Degustácia
17.2.2017 – odborná komisia
25.2.2017 – verejná ochutnávka
- p. Kvačekovej zakázať predaj slaného
- p. Kuvik navrhol posilniť poriadkovú službu, pre zabezpečenie kľudného chodu akcie.
2. Cesta k bytovke
- Našli sa dobrí ľudia, ktorí upozornili SSC a dopravného inžiniera na novú cestu
k bytovke, čo viedlo ku kontrole z ich strany, ktorá dopadla dobre.
3. ZŠ

-

starosta informoval poslancov o zamrznutí rozvodov kúrenia v ZŠ, konkrétne
v telocvični.
oznámil že plánuje za pomoci pracovníkov aktivačnej rekonštruovať podlahu
v telocviční
pochválil riaditeľku ZŠ p. Magdemeovú že nakúpila nové vybavenie do kuchyne

4. Web obce
- Ukázal poslancom nové webové stránky obce, taktiež portál digitálneho zastupiteľstva
(http://www.dolneplachtince.sk/zastupitelstvo)
- Na www.dolneplachtince.sk/wp je dostupná nová verzia webových stránok.
K bodu 6)
Pán Kuvik sa informoval či obyvateľom bytového domu nevadí že im parkujú pred
chodníkom, starosta mu oznámil že má plán zverejniť „vinníkov“.
Pani Pechová sa informovala o zdravotnom stave p. Kohoutovej.
Pán Belina sa informoval či si obec váži, že je aj s rodinou prihlásený na trvalom
pobyte, dostalo sa mu kladných odpovedí zo strany starostu aj poslancov OZ.
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K bodu 7)

p. Mikuš prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
PRE

Jozef Šimún
Mgr. Mária Chrapková
Peter Kuvik
Klára Pechová
Viktória Jardeková
Mária Ivicová
Milan Očko

X
X
X
X
X
X

SPOLU

6

K bodu 8)

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á
X

0

0

1

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.
Vyhotovil: Michal Mikuš
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