ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Podhradí, konaného dňa 29. apríla 2011
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ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí, konaného
dňa 29.apríla 2011
Prítomní: p.Milan Kousal, starosta obce
poslanci OZ: pp. Ladislav Dulanský, Bc. Mária Fabianová., Fratnišek Figura,
Ing. Pavol Petráš, Ing. Anna Rečná, Marian Schwandtner
Ospravedlnený: p. Peter Kovár
Prítomných bolo 12 občanov.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Plavaecké Podhradie previedol
p. Milan Kousal, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil
s programom rokovania, ktorý bol nasledovný.

Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Verejné obstarávanie – kanalizácia I,. etapa – priebeh súťaže
Scelovanie (komasácia) pozemkov súkromných vlastníkov
Zmluva o vykonaní účovného auditu
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

K uvedenému programu nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok ani doplnkov.
Program bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola určená p. Písečná Iveta.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Figura František a p. Mária Fabianová, Bc.
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1.) Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce
Plavecké Podhradie konaného dňa 01.04.2011 previedol starosta obce. Plnenie uznesení je
nasledovné. Uznesenie č. 36 schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce a škôl
za rok 2010. Uzn. č. 37 berie na vedoemie vzsdanie sa funkcie hlavného kontrolóra. Uzn.č.
37/a zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martinu Janotkovú. Uzn. č. 38 súhlasí,že
hlavný kontrolór môže zároveň s výkonom funkcie podnikať. Uzn. č. 39 súhlasí so zmenou
dodávateľa elekrixckej energie. Uzn. č. 40 berie na vedomie informáciu spoločnoti
Toweromo ukončení analógového vysielania.Uzn. č. 41 schvaľuje komisiu na vyhodnotenie
ponúk na verejné obstarávanie kanalizácie I. etapa.. Uzn. č. 42 schvaľuje pokračovanie
výkonu správy cintorína spoločnosťou ECKER. Uzn. č. 43 súhlasí aby Obec v spolupráci
s Agropartnerom podala žiadosť do Podhoranu na vybudovnie relaxačného areálu.. Uzn. č. 44
nesúhlasí s poskytnutím pôžičky p. Veronike Zechelovej. Uzn. č.45 berie na vedomie výzvu na
okamžité zastavenie stavebných prác p. Varga.
Uznesenie č.46.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení z tretieho zasadnutia, konaného dňa 01.04.2011

2) Verejné obstarávanie – kanalizácia I. etapa – priebeh súťaže
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
.
Uznesenie č.47.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
vyhodnotenie priebehu súťaže verejného obstarávania – kanalizácia I. etapa

3.) Scelovanie (komasácia) pozemkov súkromných vlastníkov
Hlasovanie: Za:6
Proti.0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
informáciu o scelovaní pozemkov súkromných vlastníkov.

.
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Hlasovanie: Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 49.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
súhlasí
.s podpísaním zmluvy na vykonanie účtovného auditu za rok 2010
s Ing. Martinom Haľamom.

Diskusia:
- p. Šarkozyová, mala dotaz ako je vyriešený problém zaplavovania ich ulice z Vinohradov.
Starosta oznámil, že boli vykonané terénne úpravy, ktoré by mali zabezpečiť ochranu ulice
pred zaplavením pri nadmerných zrážkach do určitého stupňa.
- p. Marián Schwandtner, mal pripomienku či sa bude opravovať cesta pri PZ.
- či by sa dal riešiť havarijný stav pred rodinným domomom p Zechela Vladimíra.
- p. Marián Grúz, upozornil na potok Rajtarka, hore na pasienkoch, že je tam úzka, zanesená
rúra.
- p. Rečná Elena, vedúca ŠJ, poďakovala p, Marianovi Schwandtnerovi za vybavenie
sponzorskej firmy Wirpool na zakúpenie chladničky pre ŠJ pri MŠ Plaveacké Podhradie.
Na záver obecného zastupiteľstva poďakoval p. Milan Kousal, starosta obce prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil

overovatelia

Zapisovateľ: Iveta Písečná

Milan Kousal
starosta obce

