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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žbinciach, konaného dňa  

20.02.2015 

 
 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  0 

 

  

P r o g r a m : 
 

 

1./ Otvorenie 

2./ Kontrola účasti 

3./ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

5./ Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol  

6./ Financovanie regionálneho školstva – Mgr. Mária Ivanová  

7./ Informácia o možnosti čerpania eurofondov z programu rozvoja vidieka 

8./ Rôzne 

9./Diskusia 

10./Návrh na uznesenie 

11./Záver 

 

K bodu č. 1./ O t v o r e n i e  
 

    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 doplnil program jednania zasadnutia OZ a to o bod : voľba zástupcu starostu obce. 

Za doplnenie programu hlasovali všetci poslanci. 

 

 

K bodu č. 2./ Kontrola účasti 
     Starosta obce skonštatoval, že zo 5 poslancov bolo prítomných 5. 

  

 

K bodu č. 3./voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a 

zapisovateľa 
 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Tomáš Pastír, Martin Hudák a Alexander 

Ožvat.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Anton Balog a Marián Balog. 

Za tento predložený návrh hlasovali všetci poslanci OZ.  

Za zapisovateľku bola určená Anna Kocúrová, pracovníčka obce. 
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K bodu č. 4./ Kontrola plnenia uznesení 
 

     Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Ján Jurko, ktorý skonštatoval, že uznesenia 

uložené obecnému úradu sú splnené, podľa termínu ich uloženia.  

Uznesenia 164/2014, 168/2014,16/2014, 25/1/2015 a 25/5/2015 trvajú. 

 

Doplneným bodom jednania bol bod : Voľba zástupcu starostu obce. Keďže starosta obce 

nevyužil právo navrhnúť si zástupcu obce do 60-tich dní od ustanovujúceho OZ, potom musí 

OZ návrh podať OZ. P. Pastír navrhol, aby zástupcom starostu obce bol p. Anton Balog, 

Poslanec Anton Balog navrhol za zástupcu Mariána Baloga. Poslanec Alexander Ožvat dal 

návrh na zástupcu starostu p. Ing. Tomáša Pastíra.  

Poslanci navrhli o týchto návrhoch hlasovať zdvihnutím ruky. Za návrh, aby zástupcom starostu 

sa stal Ing. Pastír Tomáš hlasovali poslanci Alexander Ožvat, Martin Hudák a Marián Balog. 

Proti tomuto návrhu bol Anton Balog a zdržal sa hlasovania Tomáš Pastír. 

Teda OZ potvrdilo a zvolilo za zástupcu starostu Ing. Tomáša Pastíra. 

 

 

K bodu č. 5./ Správa hlavného kontrolóra obce. 
 

Daniel Dzuro, hlavný kontrolór obce predniesol poslancom obce správu o vykonanej kontrole 

hospodárenia obce  za rok 2014 a  mesiac január 2015. K uvedenej správe mal dotaz poslanec 

Pastír Tomáš, ktorý mal otázku na kontrolóra obce, či boli skontrolované aj finančné 

prostriedky poskytované obcou ako dotácia pre FK a HaZZ.  

 

 

K bodu č. 6./ Financovanie regionálneho školstva  

 
Mgr. Mária Ivanová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Žbinciach informovala novozvolených poslancov 

obce s financovaním školy, z akých zdrojov, ktoré kompetencie sú financované. Zároveň 

opísala stav školy a zariadení v budovách ZŠ. 

Zároveň informovala poslancov obce, že podala písomnú žiadosť o navýšenie rozpočtu vo 

výške 10 000,- € na rekonštrukciu telocvične, lebo je v dezolátnom stave. Nemôže na uvedené 

práce žiadať dotáciu z eurofondov, lebo nie sú vysporiadané pozemky. Riaditeľka školy 

informovala ďalej o vybavení kuchyne, ktorú je potrebné takisto zrekonštruovať a dokúpiť 

potrebné veci pre riadny chod kuchyne. 

 

 

K bodu č. 7./ Informácia o možnosti čerpania eurofondov z programu 

rozvoja vidieka 
  

     Starosta obce informoval prítomných o možnosti čerpania eurofondov z programu rozvoja 

vidieka. Poslanci skonštatovali, že je potrebné skúsiť sa zapojiť to týchto aktivít. Jedná sa o obce 

do 1000 obyvateľov s tým, že sú uprednostňované obce do 500 obyvateľov. 

 

 

K bodu č. 8./ Rôzne 
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Starosta obce informoval o doručenej žiadosti, ktorou občania rómskej osady žiadajú 

deratizáciu hlodavcov  na rómskej osade. 

Poslanec Pastír skonštatoval, že deratizácia sa môže vykonať za podmienky, keď si občania 

rómskej osady zaplatia aspoň časť poplatkov. Urgencie o nedoplatkov za uplynulé roky  

občania odmietli prevziať dňa 20.02.2015. Do najbližšieho zasadnutia OZ je potrebné vyčísliť 

dlhy u PO a FO a predložiť tento materiál na zasadnutie OZ. 

 

 

K bodu č. 9./ Diskusia  
 

Do diskusie sa prihlásil Anton Balog, ktorý znova upozornil starostu obce na vyčistenie 

priekop. 

 

Marián Balog – oboznámil prítomných s rozmermi zhotovenia a opravy traktorového prívesu, 

s tým, že poslanci chcú vyčísliť náklady s tým spojené. 

 

Poslanec Ožvat – poprosil starostu, aby upozornil p. Hadžegu, konateľa družstva Hatafarm, aby 

pri vození sena obcou, zabezpečili náklad tak, aby sa nerozsýpal  ulicami obce. 

 

 

 

K bodu č. 10./ Návrh na uznesenie 

    
 Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Tomáša Pastíra, aby predniesol 

návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ.  

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

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 11./  Záver 

 

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

OZ.   

 

 

Zapísala: Kocúrová Anna 

     
 

 

 

Overovatelia:  Marián Balog   ......................................... 

 

                         Balog Anton     ........................................ 


