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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.10.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: - 
 
Program : 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly 

6. Stav prípravy a realizácie projektov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 
K bodu č.: 1 Otvorenie 
 

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal, otvoril a viedol starosta obce Ján Jurko. 

Privítal prítomných poslancov i ostatných prítomných, ktorí sa tohto riadneho zasadnutia 

zúčastňujú.  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom jednania a dal hlasovať za 

predložený návrh.  Návrh bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu č.: 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Veronika Nagyová. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Miroslav Balog, Miroslav Milenky 
 



  

 Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 2 

 
K bodu č.: 3 Voľba návrhovej komisie  
 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin 

Hudák. Návrhová komisia bola schválená jednohlasne. 

 

 

K bodu č.: 4 Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce Ján Jurko, predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva kontrolu 

plnenia uznesení a konštatuje, že všetky uznesenia sú splnené, resp. niektoré sú v plnení 

z dôvodu dlhšej realizácie. 

 

K bodu č.: 5 Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly 
 
  

Starosta Obce Ján Jurko požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol svoju 
správu. Viď príloha.  
 Starosta obce vyzval poslancov o prípadné pripomienky, či otázky. 
 Bez pripomienok a otázok. 
   
K bodu č.: 6 Stav prípravy a realizácie projektov 
 

Starosta obce Ján Jurko predložil poslancom prípravy na nasledujúce projekty: 
a) Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince: do projektu sa zapojíme až do 

druhej fázy. Problém je s SPP, zaslala zamietavé stanovisko. Ostatné je všetko 
pripravené, 

b) Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome v Žbinciach: 6000 € dotácia z Nadácie 
SPP, do konca októbra musia byť zúčtované.  
- vyskytli sa niektoré problémy hlavne so statikou a spevnenie hranolov stropu, 

prerábka elektrických rozvodov, 
c) Dotácia z MF na rekonštrukciu elektro rozvodov v sále KD T: 2020, 
d) Rekonštrukcia budovy Jednoty na nový obecný úrad – vybudované priečky a chystá 

sa na rozvody elektriky a počítačových sietí a podobne, 
e)  Kamerový systém, bola nám schválená žiadosť na rozšírenie v sume 5000 a 5000 

bude dofinancovaná z vlastných zdrojov. Realizované budú 4 kamery: Maruňák – 
Malo Žbince, ihrisko, vstup na RO a vstup od Vrbnice. 

  



  

 Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 3 

K bodu č: 7 Rôzne 
 
 Starosta obce spojil bod rôzne s bodom diskusia a vyzval poslancov o príspevky. 
 
Poslanec Ing. Tomáš Pastír navrhol rozpočtové opatrenie – z rutinnej údržby zobrať 

a dofinancovať rekonštrukciu KD.  
Starosta obce Ján Jurko predložil poslancom Obecného zastupiteľstva o zvýšenie poplatkov 

za TKO. Momentálne máme asi najnižšie poplatky na TKO, v nasledujúcom zastupiteľstve. 
Poslanec Miroslav Horváth predložil požiadavku na deratizácia potkanov na RO. 
Poslanec Marián Balog sa informoval, kde sa nachádzajú krytky z košov. Starosta obce ho 

oboznámil, že p. Demeter ich renovuje.   
Výstavba nových zastávok, počítať s tým pri stavbe rozpočtu na rok 2020. 
Starosta obce predložil poslancom požiadavku, ktorá bola doručená na Obecný úrad od 

Mášových na odpredaj obecného pozemku oproti KD v Žbinciach.  
Problém s búraním, nakoľko materiál je nutné odovzdať do Múzea. Pozemok je možné iba 

dať do dražby.  
Obec v súčasnosti neuvažuje o odpredaji pozemku. Poslanec Ing. Tomáš Pastír nie je proti 

odpredaju, ale s podmienkou na odstránenie stavby.  
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Figľar navrhol, aby poslancom bola v mesiaci november 

2019 vyplatená mimoriadna odmena po 200,00 € a zástupcovi starostu 30,,00 € za aktívne 
zastupiteľstvo.   

 
K bodu č.: 10 Návrh na uznesenie 

 
Ing. Tomáš Pastír predložil OZ návrh na uznesenia z dnešného zastupiteľstva, ktoré 

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomných:  7 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 
Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky, Miroslav Ondo ) 

Neprítomných:  0 poslancov 

Za :  7 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 
Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky, Miroslav Ondo) 

Proti:  0 poslancov 

Zdržalo sa:   0 poslancov 

Nehlasovalo:   0 poslancov 

Uznesenie boli schválené jednohlasne.  
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K bodu č.: 11 Záver 

 

V závere zasadnutia sa prítomným starosta obce poďakoval za účasť a ukončil 

zasadanie Obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Nagyová 

 

Overovatelia: Miroslav Milenky 

  Miroslav Balog 

 

 


