Zápisnica č. 7/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 18.12.2020 o 18:00 hod
Prítomní: zástupca starostu obce:
poslanci:

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

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

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
Kontrola uznesení
Správa hlavného kontrolóra III. Q 2020
Zloženie sľubu poslanca Ing. Mariána Budoviča
Zloženie inventarizačnej komisie
Informácia o projektoch v obci
Diskusia
Návrh uznesení a záver

návrhovej komisie

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 do
návrhovej komisie, ospravedlnení: 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:, 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
Zástupca starostu predniesol kontrolu uznesení
Hlasovanie:
Za:, 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 3/ Správa hlavného kontrolóra obce za III. Q 2020
Správu predniesla hl. kontrolórka obce Trnovec pani Danka Šestáková, táto správa je
priložená k zápisnici.
Hlasovanie: Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa:0

Bod 4/ Zloženie sľubu poslanca Ing. Mariána Budoviča
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s postupom, ktorý nastal pri riadnom
zvolení starostu obce a následne vzdania sa mandátu poslanca obce, nakoľko sa
uvolnilo miesto poslanca obecného zastupiteľstva, toto miesto automaticky nahrádza
nahrádnik ktorý bol pri voľbách do orgánov verejnej moci. Týmto náhradníkom sa stal
Ing Marián Budovič.
Ing. Marián Budovič: príjmam funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a zároveň
sa vzdávam nároku na odmenu, v minulosti som pracoval s MVDr. Jozefom
Kotvanom na veciach pre obce bez nároku na honorár, budem sa snažiť byť
prínosom pre obec aby sa obec posunula k lepšiemu.
Bod 5/ Zloženie inventarizačnej komisie
Starosta obce určil ako predsedníčku Mgr. Alenu Jurašovú a členov inventarizačnej
komisie Ing. Mariána Budoviča a Bc. Lukáša Pochylého
Bod 6/ Informácia o projektoch v obci
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vývoji výstavby na miestnom
družste IBV pri mlyne, ktorá je v stave riešenia. V budúcom roku sa začnú budovať
infraštruktúry výstavby, následne vás budeme informovať o ďaľšom kroku.
Ďalej informoval OZ o ponuke rekonštrukcie verejného osvetlenia, dostali sme na
obce ponuky na vypracovanie cenovej ponuky, tieto ponuky Vám budú predložené
k ďalšiemu zastupiteľstvu.
Chodník u obecného úradu je v stave riešenia dokladovania
dokumentov
k posudzovaniu platobnej agentúry.
Bod 7/ Diskusia
Bod 9 / Návrh uznesení a záver

V Trnovci, 02.11.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

Uznesenia k zápisnici č. 7/2020
z zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 18.12.2020 v Trnovci
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci:
uznesenie č. 32/2020
schvaľuje:
a/ program zasadnutia dľa návrhu
b/ návrhovú komisiu v zložení : Bc. Pochylý, Pochylý
c/ za overovateľov zápisnice: Jaroš, Mgr. Jurašová
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 33/2020
berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra obce za III. Q 2020
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0

Ing. Marián Pollák
starosta obce

