Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 16.12. 2020, o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní poslanci : Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Peter Zaťko
Neprítomní:

Pokrývková Monika - PN, Luchava Miloš - PN,
Ing.arch. Oto Hodál- HK- ospravedlnený

Ďalší prítomní:

Juraj Krištof, starosta obce

PROGRAM :
Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Návrh rozpočtu Obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2021,
viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2022 – 2023
6. TOANDE- vyjadrenie k dokumentácií pre územné konanie – optickej siete
v obci Solčianky spoločnosťou Slovak Telekom
7. Rôzne
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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 písomnou
pozvánkou s označením dňa, miesta a hodiny programu rokovania.
Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 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.
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Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p
schvaľuje
program rokovania tak ako bol navrhnutý.
Hlasovanie:

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

3
0
0
0
2

Uznesenie č. 25/2020 bolo prijaté.
Schválený program rokovania:
PROGRAM :
Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Návrh rozpočtu Obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2021,
viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2022 – 2023
6. TOANDE- vyjadrenie k dokumentácií pre územné konanie – optickej siete
v obci Solčianky spoločnosťou Slovak Telekom
7. Rôzne
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 3.
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil poslancov:
Návrhová komisia: Daniela Galatová, Zaťko Peter

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starosta určil poslankyňu :Vlasta Božiková
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : Galatová Daniela, Zaťko Peter

Uznesenie č.26/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
1. Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení : Daniela Galatová, Zaťko Peter
2

2. Berie na vedomie
že za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci: Galatová Daniela,
Zaťko Peter a za zapisovateľku pani Vlasta Božiková

Hlasovanie:

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

3
0
0
0
2

Uznesenie č. 26/2020 bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh rozpočtu Obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2021,
viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2022 – 2023
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený upravený návrh rozpočtu, na základe zistenia
nových skutočností, ktoré boli zistené po predložení pôvodného návrhu rozpočtu.
Ministerstvo financií SR uverejnilo predpokladaný prídel podielových daní v sume 58045
Eur. V pôvodnom návrhu rozpočtu sa počítalo s vyššou sumou 62 000Eur.
Pred schválením rozpočtu si prečítali stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu
viacročného rozpočtu a následne hlasovaním jednohlasne schválili rozpočet obce Solčianky
na rok 2021 ako záväzný a na roky 2022 a 2023 ako orientačné zobrali na vedomie
Uznesenie č.27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1. Berie na vedomie
1. stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Solčianky
2. rozpočty obce na roky 2022 a 2023 ako orientačné
2. Schvaľuje
rozpočet obce Solčianky na rok 2021 ako záväzný.
Hlasovanie:

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

3
0
0
0
2

Uznesenie č.27/2020 bolo prijaté

K bodu 6 TOANDE- vyjadrenie k dokumentácií pre územné konanie – optickej siete v obci
Solčianky spoločnosťou Slovak Telekom
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Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11 ods.4, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Súhlasí
S budovaním optickej siete v obci Solčianky, na základe dokumentácií pre územné konanie:
č. SLC-1 akcia INS_FTTH_TO_TOPL_01_Solčianky umiestnená na katastrálnom území
Solčianky.
č. TOPL_01/1 akcia INS_FTTH_TO_TOPL_01_Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany,
Solčianky_transport umiestnená na katastrálnom území Horné Chlebany a Solčianky.

Hlasovanie:

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

3
0
0
0
2

Uznesenie č. 28/2020 bolo prijaté.
K bodu 7 Rôzne
Poslancom OZ bol prostredníctvom starostu predložený návrh – žiadosť prenajímateľa
pohostinstva pána Ladislava Krajčíka o odpustenie nájmu za obdobie, počas ktorého musí
mať na základe príkazu hlavného hygienika SR uzatvorenú prevádzku. Poslanci navrhli
a schválili odpustenie nájmu za obdobie november 2020, december 2020 vo výške 100%.
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4, písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Odpustenie nájmu za budovu pohostinstva pánovi Ladislavovi Krajčíkovi, vo výške 100%
za mesiac november 2020 a december 2020

Uznesenie č.29/2020 bolo prijaté
Hlasovanie:

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

3
0
0
0
2

4

K bodu 8 Záver
Po prerokovaní posledného bodu programu starosta obce Juraj Krištof poďakoval poslancom
za účasť a spoluprácu v roku 2020. Zaželal všetkým pekné Vianoce a pevné zdravie do
Nového roku 2021.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.

Dňa, Zapísal/(a):
Vlasta Božiková

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

Dňa, Overil/(a):
Galatová Daniela..........................................
Zaťko Peter.......................................

starosta obce
Juraj Krištof
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