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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Solčianky,  

konaného dňa 22.9.2021 o 18:00 hod.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní  poslanci :   Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava, 

                                     Monika Pokrývková, Peter Zaťko     

                                      

Ďalší prítomní:          Juraj Krištof, starosta obce   

                                    Ing. arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce 

                      

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

5. Informácia o použití rezervného fondu. 

6. Informácia o úprave rozpočtovej položky – zapojenie prostriedkov RF do 

rozpočtu. 

7. Návrh na výmenu vchodových dverí na obecnej budove Pohostinstva a Potravín.   

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Juraj Krištof otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných. Na rokovanie boli pozvaní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva Obce 

Solčianky  pozvánkou s označením dňa, miesta a hodiny programu rokovania.   

Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo  je 

uznášania schopné.  

 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania. Starosta dal hlasovať o 

programe rokovania. 

 

 

Uznesenie č. 21 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z.n.p 

 

     Schvaľuje: 

     program rokovania tak ako bol navrhnutý. 
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Hlasovanie:                     za:                                         5         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0 

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

Uznesenie č. 21/2021 bolo prijaté. 

 

Schválený program rokovania: 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

5. Informácia o použití rezervného fondu. 

6. Informácia o úprave rozpočtovej položky – zapojenie prostriedkov RF do 

rozpočtu. 

7. Návrh na výmenu vchodových dverí na obecnej budove Pohostinstva a Potravín.   

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 3.  
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil poslancov: 

Návrhová komisia: Daniela Galatová, Vlasta Božiková  

 

Uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 

     Volí:  

     Návrhovú komisiu v zložení: : Daniela Galatová, Vlasta Božiková 

 

 

Hlasovanie:                     za:                                         5        

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

Uznesenie č.   22/2021 bolo prijaté 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku  bola starostom určená poslankyňa :Vlasta Božiková 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov :   Peter Zaťko 

                                                                                       Miloš Luchava 
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Uznesenie č. 23/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 

 

     Berie na vedomie: 

     že za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci: Peter Zaťko a  Miloš Lúchava 

 

     a za zapisovateľku poslankyňa : Vlasta Božiková. 

 

  Uznesenie č.   23/2021 bolo prijaté 

                                                            

                                                               

 

K bodu 5. Informácia o použití rezervného fondu. 

 

    Starosta informoval poslancov o použití Rezervného fondu  o prostriedkoch z Rezervného 

fondu na úhrady bežných výdavkov – úhradu miezd za mesiace jún a august 2021 

 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4 písmeno a)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. 

     Berie na vedomie: 

     informáciu o použití prostriedkov z Rezervného fondu. 

 

  Uznesenie č.   24/2021 bolo prijaté 

 

 

 

K bodu 6. Informácia o úprave rozpočtovej položky – zapojenie prostriedkov Rezervného 

fondu do rozpočtu. 

    

    Starosta informoval poslancov o úprave rozpočtovej položky – zapojenie prostriedkov 

z Rezervného fondu do rozpočtu roku 2021 

 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 

     Berie na vedomie: 

     informáciu o úprave rozpočtovej položky – zapojenie prostriedkov z Rezervného fondu do 

rozpočtu roku 2021 

 

  Uznesenie č.  25/2021 bolo prijaté 
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K bodu 7. Návrh na výmenu vchodových dverí na obecnej budove Pohostinstva 

a Potravín 

 

    Starosta predložil  poslancom návrh na výmenu vchodových dverí na obecnej budove 

Pohostinstva a Potravín.  

     Poslancom predložil cenové ponuky na základe prieskumu trhu od štyroch firiem - 

Novochmelar, Drevital, MS Plast a Slovaktual. 

     Poslanci odporúčajú starostovi jednať s firmou MS Plast a Novochmelar.  

Poslanci poverujú starostu vybrať výhodnejšiu ponuku pre obec od firmy MS Plast 

alebo  Novochmelar a poverujú ho vykonať výmenu dverí na obecnej budove Pohostinstva 

a Potravín, na základe výhodnejšej ponuky pre obec od firmy MS Plast alebo Novochmelar. 

  

 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 

 

     Schvaľuje: 

     Návrh na výmenu vchodových dverí na obecnej budove Pohostinstva a Potravín. 

 

     Poveruje: 

    a) Starostu vybrať výhodnejšiu ponuku pre obec,  na výmenu vchodových dverí na obecnej 

budove Pohostinstva a Potravín, od firmy MS Plast alebo Novochmelar. 

    b) Starostu vykonať výmenu vchodových dverí na obecnej budove Pohostinstva a Potravín 

na základe výhodnejšej ponuky pre obec. 

 

Hlasovanie:                      za:                                         5        

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0 

 

Uznesenie č.   26/2021 bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8. Rôzne 

 

Hlavný kontrolór obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 
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    1.  Berie na vedomie: 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

      2. Schvaľuje: 

        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Solčianky na II. polrok 2021 

 

 

Uznesenie č.   27/2021 bolo prijaté. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o zrušení dotačného účtu vo VÚB. Uviedol, že 

vedenie účtu bolo pre obec neekonomické a neefektívne. V prípade prijatia dotácie sa bude 

dotácia viesť na bežnom bankovom účte s príslušnou analytickou evidenciou. 

         

   Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  z. n. p. 

      

           Berie na vedomie: 

          Informáciu starostu o zrušení dotačného účtu vo VÚB. 

 

Uznesenie č.   28/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu 9 Záver  
Po prerokovaní posledného bodu programu starosta obce Juraj Krištof poďakoval všetkým za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 hod. 

 

Dňa: 22.09.2021 

Zapísala:  

Vlasta Božiková                  ....................................... 

 

                                                                                                                                                                                                              

Dňa: 22.09.2021 

Overili: 

  

Peter Zaťko .......................................... 

 

Miloš Lúchava ........................................... 

 

 

                                                                                                              Juraj   K r i š t o f   

                                                                                                            starosta obce 
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