Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Zdychava
konaného dňa 11 mája 2018
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Ján Poliak starosta obce
Poslanci : Mária Mičkiová , Jaroslav Oravec,
Mária Kubejová, Roman Siman
Stanislav Školník
Mária Hudáková, zam. obce
Podľa priloženej prezenčnej listiny

NÁVRH PROGRAM
zasadania obecného zastupiteľstva
A, Otvorenie zasadania
B, Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice
D, Predloženie návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva
1.Akcia pre deti ,,Detský karneval,, - informácia
2.Piaty ročník ,,Fašiangy pod Kohútom,, kultúrne podujatie -informácia
3.Hodnotenie obce Muránska Zdychava v rámci SR so zameraním na
finančnú a majetkovú bonitu. Monitorované obdobie roky
2012,2013,2014,2015,2016 a 2017. – potvrdenie o výsledku hodnotenia
4. a/ Určenie počtu poslancov OZ v Muránskej Zdychave pre volebné
obdobie rokov 2018-2022 podľa §- fu 11 odst.3 pism b zákona
č.369/1990 Zb o obecnom zriadení.
b/ Stanovenie rozsahu -úväzku vykonávania funkcie starostu obce
Muránska Zdychava pre volebné obdobie rokov 2018-2022
podľa §- fu 11 odst.4 pism i zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
.
5. Odovzdanie majetkového priznania starostu obce Muránska Zdychava
za rok 2017– komisií
6. Rôzne - stavanie mája 2018
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9.Záver

K bodu A zahájenie.
Starosta obce Ján Poliak privítal prítomných, poslancov OZ .Informoval obecné
zastupiteľstvo ,že pán poslanec Stanislav Školník sa zo zdravotných dôvodov z neúčasti na
tomto zasadaní ospravedlnil, a ospravedlnil sa aj hl kontrolór obce Ing.Jozef Šuhaj
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu päť, poslancov OZ sa zasadania zúčastňujú
štyria ,obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu B. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Poslanci OZ prijali uznesenie 2/2018
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Oravec a Roman Siman
Zapisovateľka:
Mária Hudáková
Hlasovanie:
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu D predloženie návrhu programu zasadania
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ poslanci obecného zastupiteľstva
tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok schválili uznesením OZ č 1/2018
A, Otvorenie zasadania
B, Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice
D, Predloženie návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva
1.Akcia pre deti ,,Detský karneval,, - informácia
2.Piaty ročník ,,Fašiangy pod Kohútom,, kultúrne podujatie -informácia
3.Hodnotenie obce Muránska Zdychava v rámci SR so zameraním na
finančnú a majetkovú bonitu. Monitorované obdobie roky
2012,2013,2014,2015,2016 a 2017. – potvrdenie o výsledku hodnotenia
4. a/ Určenie počtu poslancov OZ v Muránskej Zdychave pre volebné
obdobie rokov 2018-2022 podľa §- fu 11 odst.3 pism b zákona
č.369/1990 Zb o obecnom zriadení.
b/ Stanovenie rozsahu -úväzku vykonávania funkcie starostu obce
Muránska Zdychava pre volebné obdobie rokov 2018-2022
podľa §- fu 11 odst.4 pism i zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
5. Odovzdanie majetkového priznania starostu obce Muránska Zdychava
za rok 2017– komisií
6. Rôzne - stavanie mája 2018
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9.Záver
Hlasovanie
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

.

K bodu 1 akcia pre deti detský karneval
K tomuto bodu podal starosta informáciu, že v mesiaci február bol zo strany obce pripravení
program pre deti do 15 rokov detský karneval ,tak ako to bolo schválené na poslednom
zasadaní v roku 2017 . Akcie sa mohlo zúčastniť 45 detí ,ktoré spĺňali podmienku TP a vek
do 15 rokov
K bodu 2 piaty ročník fašiangy pod Kohútom
Starosta obce podal informáciu ,že dňa 10.2.2018 bolo v obci kultúrne podujatie Fašiangy pod
kohútom bol to piaty ročník ,pri tejto príležitosti som členom folklórnej skupiny spod kohúta
odovzdal ďakovný list starostu obce Muránska Zdychava
K bodu 3 Hodnotenie obce Muránska Zdychava v rámci SR so zameraným na finančnú
bonitu
V tomto bode starosta obce oboznámil OZ ,že Národné informačné stredisko SR previedlo
hodnotenie obce Muránska Zdychava za roky 2012,2013,2014,2015,2016 a 2017 Hodnotenie
bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu. Z celkového počtu 2 926 slovenských miest a
obcí splnilo podmienky ,,Obec s predpokladom stabilného rozvoja 39,09,% obci a miest ,
Obec Muránska Zdychava je medzi nimi a získala pečať stabilného rozvoja.
K bodu 4 a, b,
určenie počtu poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 -2022
K tomuto bodu zasadania OZ starosta obce uviedol, že zákon o Obecnom zriadení
č.369/1990 Zb. paragrafom 11 odstavec 3 písmeno b ukladá povinnosť poslancom OZ určiť
počet poslancov vo svojej obci na nasledujúce volebné obdobe . Obec Muránska Zdychava
podľa spomínaného zákona môže mať 3 alebo 5 tých poslancov OZ. Ďalej podľa paragrafu
11 odst 4 pism i poslanci OZ uznesením schvaľujú na nasledujúce volebné obdobie v našom
prípade 2018 aź 2022 rozsah úväzku vykonávania funkcie starostu obce
K tomuto bodu rokovania prijali poslanci OZ uznesenie č. 4/2018 bod 1 a 2.
Hlasovanie
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
K bodu 5 : Odovzdanie majetkového priznania starostu za rok 2017
Starosta informoval OZ ,že z dôvodu hospitalizácie v nemocnici odovzdal predsedovi
komisie na ochranu verejného záujmu svoje majetkové priznanie za rok 2017 až dňa
11.05.2018

K bodu 6 rôzne :
Poslanci OZ prerokovali návrh stavanie mája 2018 k tomuto bodu prijali uznesenie OZ
č.4/2018 bod 3
Hlasovanie
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

K bodu 7 diskusia
Starosta obce informoval ,že predo dňom Dňa víťazstva nad fašizmom boli na hrob
partizánov v obci zamestnancami položené kvety.
Starosta obce podal informáciu o stave finančných prostriedkov obce Muránska Zdychava ku
dňu 10.05.2018 VÚB Bežný účet
: 3869,82,€, Fondový účet : 834,74 € ,Primabanka
: 22523,76, pokladňa 1338,42 €
Mária Kubejová predložila požiadavku ,aby obec zakúpila plastovú nádobu ,ktorá sa použije
na zachytenie žriedla vody ,,Bukovinka,,
O tomto návrhu poslanci OZ hlasovali a prijali uznesenie OZ č. 4/2018 bod 4
Hlasovanie
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
S diskusie vyšiel návrh aby sa zorganizovalo stretnutie v oddychovej zóne , na ktorom by
vystúpili členovia súboru s pod kohúta a ich hostia . Stretnutie spojiť so športovým dňom deti
a mládeže ,termín stretnutia 30.06.2018.
Ďalšie náležitosti ohľadom zorganizovania akcie budú dohodnuté na Júnovom zasadaní OZ.
Na návrh poslankyne Márie Mičkiovej bola diskusia ukončená.
Hlasovanie o ukončení diskusie
za: 4 Mičkiová Mária ,Oravec Jaroslav ,
Kubejová Mária, Roman Siman
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní

K bodu 8 návrh na uznesenie
Poslanci OZ na svojom zasadaní prijali uznesenia 1/2018,2/2018,3/2018 a 4/2018
K bodu 9 záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil
Zasadanie bolo ukončené o 21 00 hod
Zapísala Mária Hudáková
Overili :

Jaroslav Oravec ____________________ Roman Siman ___________________

V Muránskej Zdychave dňa 11.05.2018

