Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 12.01.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Juraj Krištof, starosta obce
Poslanci : Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava, Monika
Pokrývková, Peter Zaťko
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. arch. Oto Hodál – hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
...................................................................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ – p. Daniela Galatová
Menovanie zástupcu starostu obce
Voľba predsedu a členov komisií
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácií na záujmové vzdelávanie žiakov na rok
2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Hollého 696/3, Topoľčany
9. Schválenie Plánu zasadnutí OZ na rok 2019
10. Žiadosť o poskytnutie príspevkov na DDS – starosta obce
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Juraj Krištof, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov a taktiež hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta sa spýtal poslancov, či má niekto pripomienky alebo návrh na doplnenie programu.
Následne OZ schválilo program rokovania tak ako bol navrhnutý.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
schvaľuje
program rokovania tak ako bol navrhnutý.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

1

nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ – p. Daniela Galatová
Menovanie zástupcu starostu obce
Voľba predsedu a členov komisií
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácií na záujmové vzdelávanie žiakov na rok
2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Hollého 696/3, Topoľčany
9. Schválenie Plánu zasadnutí OZ na rok 2019
10. Žiadosť o poskytnutie príspevkov na DDS – starosta obce
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Monika Pokrývková, Miloš Lúchava
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Vlasta Božiková
Overovatelia zápisnice: Daniela Galatová, Peter Zaťko
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

K bodu 5. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ – p. Daniela Galatová
Starosta obce vyzval p. Danielu Galatovú, aby prečítala a podpísala Sľub novozvoleného
poslanca OZ. Následne jej do rúk odovzdal menovací dekrét a zablahoželal k znovu zvoleniu
za poslanca OZ.
K bodu 6. Menovanie zástupcu starostu obce
Starosta obce vymenoval za svojho zástupcu p. Danielu Galatovú.
Uznesenie č. 6/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
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v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
vymenovanie p. Daniely Galatovej za zástupcu starostu obce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Voľba predsedu a členov komisií
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie komisií, určenie ich práce, voľbu ich
predsedov a členov.
Uznesenie č. 7/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. zriaďuje
komisiu finančnú a sociálnu
B. určuje
náplň práce komisie: dáva pripomienky hlavnému kontrolórovi obce ku kontrolnej činnosti, v
sociálnej oblasti rozhodnutia o opatrovateľskej službe
C. volí
a) predsedu komisie: Vlasta Božiková
b) členov komisie: Daniela Galatová, Monika Pokrývková.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. zriaďuje
komisiu poriadkovú a stavebnú
B. určuje
náplň práce komisie: riešenie sťažnosti občanov pri stavebnom konaní
C. volí
a) predsedu komisie: Daniela Galatová
b) členov komisie: Peter Zaťko, Vlasta Božiková
z radov občanov obce: Ing. Peter Božik.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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A. zriaďuje
komisiu kultúrnu
B. určuje
náplň práce: príprava kultúrnych akcií v obci (stavanie Mája, MDD, Deň matiek, Mikuláš)
C. volí
a) predsedu komisie: Monika Pokrývková
b) členov komisie: Miloš Lúchava, Peter Zaťko
z radov občanov obce: Helena Michalová, Lívia Hrenáková, Michal Ondruška.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. zriaďuje
osobitnú komisiu pre šetrenie sťažnosti
B. určuje
náplň práce komisie: riešenie prijatých sťažností, ktoré boli podané do podateľne obecného
úradu
C. volí
a) predsedu komisie: Peter Zaťko
b) členov komisie: Daniela Galatová, Vlasta Božiková.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácií na záujmové vzdelávanie žiakov na
rok 2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Hollého 696/3, Topoľčany (1x5x10=50 – l žiak, 5 € na
žiaka, 10 mesiacov)
Poslanci OZ schválili uvedenú žiadosť bez pripomienok.
Uznesenie č. 8/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 12 ods. 8b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na rok 2018/2019 pre ZŠ Hollého 696/3,
Topoľčany – pre 2 žiakov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0
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nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Schválenie Plánu zasadnutí OZ na rok 2019
Starosta obce navrhol Plán zasadnutí OZ na rok 2019 takto:
- 12.01.2019
- 26.04.2019
- 23.08.2019
- 22.11.2019.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 9/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na rok 2019.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Žiadosť o poskytnutie príspevkov na DDS – starosta obce
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie žiadosti na poskytnutie príspevkov
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že
predchádzajúci zamestnávateľ mu poskytoval príspevky na DDS vo výške 3% z HM a
neschválením žiadosti by tak prišiel o možnosť využitia sporenia na dôchodok.
Poslanci žiadosť schválili.
Uznesenie č. 10/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade s § 11 ods.4i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť starostu obce o poskytnutie príspevkov na DDS vo výške 3% z HM.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s priebehom zasadnutia zhromaždenia MAS
SOTDUM konaného dňa 12.12.2018 v obci Tesáre. Poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s
navýšením členského poplatku na rok 2019, ktorý je vo výške 770 eur na obec. Rozprava
poslancov pokračovala v uvažovaní o ďalšom zotrvaní v tomto spoločenstve.
K bodu 12. Záver
Na záver zasadnutia OZ starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial
všetkým veľa úspechov nielen v profesionálnom ale i v súkromnom živote.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.
Zapísal/(a): Vlasta Božiková
starosta obce
Juraj Krištof
Overovatelia:
Peter Zaťko
Daniela Galatová

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