ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej
konaného dňa 29.01.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 04.12.2019
4. Projekt „Prevencia kriminality obci“
5. Kúpa služobného vozidla
6. Rôzne
Schválenie žiadosti o NFP „Wifi zóna v obci“
Termín konania obecnej akcie „Fašiangy 2019“ a ich príprava
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Zapisovateľka: Alžbeta Naňová
Overovatelia: Mgr. Beáta Babišová
Vladimír Pavlusík
Prejednávané body programu:
1. Otvorenie a program zasadnutia
Rokovanie zasadnutia otvorila pani starostka Anna Šušoliaková, privítala prítomných
a predniesla program rokovania. Program rokovania bol prijatý bez zmien.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka určila pani Alžbetu Naňovú. Overovatelia zápisnice
boli Mgr. Beáta Babišová a Vladimír Pavlusík.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 04.12.2018
Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 04.12.2018 a konštatuje, že
uznesenia sú splnené.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
4. Projekt „Prevencia kriminality obci“
Pani starostka oboznámila poslancov OZ s možnosťou podania projektu „Prevencia kriminality
v obci Šrobárová – kamerový systém Šrobárová“. Projekt rieši umiestnenie 4 kusov kamier
v obci ako prevenciu kriminality. Umiestnenie kamier je navrhované na štyroch miestach
(projekt tvorí prílohu zápisnice. Vypracovanie projektu a jeho podanie zabezpečí Ing. Róbert
Nagy.
Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie a schválili podanie projektu.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
5. Kúpa služobného vozidla
Pani starostka oboznámila poslancov OZ o nefunkčnom stave vozidla, ktoré slúžilo na
donášku stravy do ZŠ a MŠ. Servisný technik nedoporučil opravu vozidla.
Ďalej oboznámila poslancov o žiadosti podanej na MVSR o pridelení nadbytočnej techniky
– služobné vozidlo. Z MVSR prišla odpoveď, že momentálne sme zaradený do zoznamu
a nemôžu nám vyhovieť.
Zároveň oboznámila s návrhom na kúpu osobného automobilu.
Poslanci OZ prednesený návrh vzali na vedomie a schválili nákup osobného
automobilu.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0

6. Rôzne
Schválenie žiadosti o NFP „Wifi zóna v obci“

Pani starostka oboznámila poslancov OZ s rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP na
Wifi zónu v obci a začatie procesu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP.
Rozhodnutie je prílohou zápisnice.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
Termín konania obecnej akcie „Fašiangy 2019“ a ich príprava
Pani starostka oboznámila poslancov OZ, že termín konania obecnej akcie Fašiangy
bude 02.03.2019 o 15.00 hod. program zabezpečia deti zo ZŠ a MŠ Šrobárová, hudobnú
produkciu zabezpečí p. Miloš Černek. Ako po iné roky sa o občerstvenie postarajú obyvatelia
obce.
OZ akciu schválilo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Časový harmonogram zasadnutí OZ
Pani starostka predniesla návrh časového harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019,
zároveň konštatovala, že tieto termíny zasadnutí OZ sú v súlade so zákonom (t.z. 4 krát ročne),
avšak OZ sa budú v priebehu roka zvolávať podľa potreby. Poslanci OZ návrh harmonogramu
schválili.
Časový harmonogram tvorí prílohu zápisnice.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
7. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré poslanci
jednohlasne schválili.

Za: 5
Proti:0
Zdržal sa: 0
Pani starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie OZ.
V Šrobárovej, dňa 01.02.2019
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