OBEC VÍTKOVCE
053 63 Vítkovce 99

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva
Dátum:

08.07.2019

Miesto konania:

Obecný úrad Vítkovce

Prítomní poslanci:

Margita Dirdová, Vojtech Čonka, Ing. Alena Janovcová, Ing.
Ľubomír Kováč, Ing. Ladislav Olejník, Jozef Pavlík, Ing. Peter
Pastucha

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Starosta obce:

Peter Dirda

Ekonómka obce :

Darina Celecová

Hostia:

Ing. Miroslav Šimčík, Martin Petrov

Začiatok: 16:00 hod. – ukončenie: 19:00 hod.

Program zasadnutia:
1. Záverečný účet obce Vítkovce
2. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vítkovce
3. Návrh smernice obce Vítkovce o podávaní a vybavovaní sťažností o prijímaní,
evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrovania sťažnosti
v zmysle ust. § 11 ods. 1 zák. č.9/2010 Z.z.
4. Ponuka ČOV č. 19339
5. Úprava stravného podľa nových finančných pásiem pre MŠ
6. Sťažnosť - Mgr. Žaneta Pastuchová
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vítkovce na rok 2019 na opravu
ozvučenia kostola sv. Filipa a Jakuba vo Vítkovciach.
8. Ponuka- Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Zlatník
9. Diskusia
10. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta Peter Dirda, poslancov a hostí
privítal, oboznámil ich s doplneným programom a poslanci program jednohlasne schválili.

Poslanci obecného zastupiteľstva si zvolili zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Ing. Jana Polláková

Overovatelia zápisnice: Jozef Pavlík, Ing. Peter Pastucha

K bodu 1) Záverečný účet obce Vítkovce
Starosta obce požiadal ekonómku obce pani D. Celecovú o prednesenie Záverečného účtu
obce 2019.
K bodu 2) Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vítkovce
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Vítkovce, nakoľko je potrebné, aby toto VZN obec mala schválené
a dodržiavalo sa. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto VZN a schváli ho pri
najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
K bodu 3) Návrh smernice obce Vítkovce o podávaní a vybavovaní sťažností o prijímaní,
evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrovania sťažnosti v zmysle ust.
§ 11 ods. 1 zák. č.9/2010 Z.z.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom smernice obce Vítkovce o podávaní
a vybavovaní sťažností o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažnosti v zmysle ust. §11 ods. 1 zák. č.9/2010 Z.z. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie túto smernicu a schváli ju pri najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

K bodu 4) Ponuka ČOV č. 19339
Starosta obce oboznámil poslancov s cenovou ponukou na ČOV č. 19339 a možnosťou
zapojenia sa do projektu na ČOV v septembri 2019.

K bodu5 ) Úprava stravného podľa nových finančných pásem pre MŠ
Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou stravného podľa nových finančných pásem.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto zmenu a schváli ju pri najbližšom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
K bodu 6) Sťažnosť- p. Žaneta Pastuchová
Starosta Peter Dirda oboznámil poslancom s postupom riešenia sťažnosti, ktorá bola pani
JUDr. Slovinskou uznaná za neopodstatnenú.

K bodu 7)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vítkovce na rok 2019 na opravu

ozvučenia kostola sv. Filipa a Jakuba vo Vítkovciach.
Starosta oboznámil poslancov s predloženou žiadosť na opravu ozvučenia kostola sv. Filipa
a Jakuba vo Vítkovciach. Navrhol, že pri najbližšom obecnom zastupiteľstve sa schváli
konkrétna suma poskytnutej dotácie.
K bodu 8) Ponuka- žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Zlatník
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o odkúpenie pozemku v časti Zlatník na základe
prednesenej žiadosti. Skonštatoval, že s odkúpením pozemkov sa ráta a berie sa na vedomie.

K bodu 9) Diskusia
Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou v súvislosti s prístupovou cestou
k pozemkom na novej lokalite, určenej pre výstavbu rodinných domov. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje opätovné stretnutie s pánom Šofrankom.
Ing. Ladislav Olejník informoval obecné zastupiteľstvo so situáciou kosenia prostredníctvom
Vítkovskych služieb s.r.o.
Martin Petrov predniesol poslancom prosbu o pomoc pri vyregulovaní potoka, resp.
vybudovanie oporného múru v súvislosti so záplavami na jeho pozemku.

UZNESENIA
z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.07.2019
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že sťažnosť p. Pastuchovej je na základe prekontrolovania
pani JUDr. Slovinskej neopodstatnená.
Hlasovanie:
Za:
6 (Margita Dirdová, Vojtech Čonka, Ing. Alena Janovcová, Ing. Ľubomír
Kováč, Ing. Ladislav Olejník, Jozef Pavlík)
Proti:
0
Zdržali sa:
1 (Ing. Peter Pastucha)
Nehlasovali: 0
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Záverečný účet obce Vítkovce 2019 sa schváli až
po prednesení stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
Hlasovanie:
Za:
7 (Margita Dirdová, Vojtech Čonka, Ing. Alena Janovcová, Ing. Ľubomír
Kováč, Ing. Ladislav Olejník, Ing. Peter Pastucha, Jozef Pavlík)
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Nehlasovali: 0

Zapísal:
Ing. Jana Polláková

Overovatelia:
Jozef Pavlík

podpísaný

.............................................

podpísaný

.............................................
podpísaný

Ing. Peter Pastucha

.............................................

podpísaný

.......................................
Peter Dirda, starosta obce

Príloha: Prezenčná listina

