Zápisnica č. 2/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.05.2020 o 17:00 hod
Prítomní: zástupca starostu obce:
poslanci:

Ing. Marián Pollák
Ing. Marián Pollák,
Štefan Jaroš, Mgr. Jurašová Alena,
Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý

Kontrolór : Dana Šestáková
Zapisovateľka : Martina Foltýnková
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky MVDr. Jozefovi Kotvanovi
Správa hlavného kontrolóra IV. Q 2019
Navýšenie odmeny hlavného kontrolóra obce
Informácia o projektoch v obci
Diskusia
Návrh uznesení a záver

Bod 1/ Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Ing. Marián Pollák, určil zapisovateľa: p.
Foltýnkovú, overovateľov zápisnice: Mgr. Jurášová Alena, Štefan Jaroš a do
návrhovej komisie Bc. Lukáš Pochylý a Štefan Pochylý.
Predniesol návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných
poslancov a jeho doplnenie.
Program bol schválený v prednesenom návrhu pána Polláka.
Hlasovanie:
Za:, 5 Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predniesol zástupca starostu Ing. Marián Pollák.
Hlasovanie:
Za:, 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky MVDr. Jozefovi Kotvanovi
Zástupca starostu Ing. Marián Pollák navrhol preplatiť nevyčerpanú dovolenku po
zosnulom MVDr. Jozefovi Kotvanovi
Hlasovanie:
Za:, Ing. Pollák, Mgr. Alena Jurašová, Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 4/ Správa hlavného kontrolóra obce za IV. Q 2019
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce pani Danka Šestáková. Správa priložená
k zápisnici.
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Alena Jurašová, Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý,
proti : 0 zdržal sa:0

Bod 5/ Navýšenie odmeny hlavného kontrolóra obce
Zástupca starostu obce navrhol zvýšiť plat hlavného kontrolóra obce Trnovec v roku
2020 vo výške 39,00 € v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, so spätnou platnosťou od 1.januára 2020.
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Alena Jurašová, Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý,
proti : 0 zdržal sa:0

Bod 6/ Informácia o projektoch v obci
Zástupca starostu Ing. Marián Pollák informoval obecné zastupiteľstvo o projektoch
taktiež zdôraznil že rozbehnuté projekty budú dokončené v znení v akom boli
rozpracované starostom MVDr. Jozefom Kotvanom.
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Alena Jurašová, Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý,
proti : 0 zdržal sa:0
Bod 7/ Diskusia
Ing. Marián Pollák upozornil obecné zastupiteľstvo :
- na informatívne tabule o kamerovom zázname v obci, v každej obci na začiatku
a na konci tieto tabule upozorňujú na kamerový záznam v obci, preto by aj obec
Trnovec mala mať takéto tabule vyhotovené a následne umiestnené na miesto tomu
určenom.
- kompostovisko v obci má slúžiť na účely kompostovania teda služba občanom,
nakoľko niektorí občania toto nedodržujú, navrhujeme kúpiť fotopascu, ktorá bude
umiestnená na kompostovisku, následne budeme vedieť kto nedodržuje pravidlá
a môžeme z toho vyvodiť dôsledky
- Zberný dvor slúži taktiež ako služba občanom kde môžu vyseparovaný odpad
priniesť v čase na to určenom, keďže sa nájdu občania ktorí toto nedodržujú
navrhujeme vyhotoviť tabule ktoré ich upozornia na možnú pokutu, ktorú môžu
dostať pri nedodržovaní pravidiel určenými obcou Trnovec.
Bod 8/ Návrh uznesení a záver

V Trnovci, 14.05.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

Uznesenia k zápisnici č. 2/2020
z zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.05.2020 v Trnovci
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci:
uznesenie č. 4/2020
schvaľuje:
a/ program zasadnutia dľa návrhu
b/ návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Jurašová, Pochylý
c/ za overovateľov zápisnice: Jaroš, Bc. Pochylý
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 5/2020
a) schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre MVDr. Jozefa Kotvana
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
b) berie na vedomie
formu odstupného pre MVDr. Jozefa Kotvana za 3 funkčné obdobia ako starosta
obce Trnovec
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 6/2020
berie na vedomie:
správu hl. kontrolóra obce za IV. Q 2020, správu predniesla kontrolórka a následne
bola priložená k zápisnici
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 7/2020
schvaľuje:
plat hlavného kontrolóra obce Trnovec v roku 2020 vo výške 39,00 € v súlade s
§ 18c zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, so spätnou
platnosťou od 01.01.2020.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 8/2020
poveruje:
obecný úrad ku kúpe a) tabúľ upozorňujúcich na kamerové systémy v obci
b) fotopasce na kompostovisko
c) upozorňujúce tabule na zbernom dvore
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0

V Trnovci, 14.05.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

