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1. Otvorenie:
- zasadnutie zvolal starosta obce podľa § 13 odst. 4, písm. a) Zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštatoval 
prítomnosť piatich poslancov, čím je zasadnutie uznášania schopné. Poslanci 
Ivan Menšík a Peter Hlaváč sa ospravedlnili z pracovných dôvodov,

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
- za overovateľov zápisnice určil poslancov Igora Beňušku a Vladimíra Straku,
- za  zapisovateľa určil poslanca Pavla Krchu,

3. Voľba návrhovej komisie:
- do návrhovej komisie odporučil SO poslancov Jozefa Straku, Evu Velšicovú 

a Pavla Krchu,
- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili,

4. Schválenie programu:
- starosta obce predložil na schválenie program 2. riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva,
- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili,

5. Kontrola uznesenia a zápisnice z 1. zasadnutia OZ:
- uznesenie a zápisnicu predložil Pavel Krcho,
- SO vyzval poslancov o vyjadrenie sa v interpelácii,

  

6. Plat hlavného kontrolóra obce:
- SO predložil na schválenie 20 %-tný pracovný úväzok hlavného kontrolóra, 

od čoho sa bude odvíjať aj jeho odmeňovanie. Konštatoval, že rovnakú mzdu  
majú prijatú aj okolité obce s podobným počtom obyvateľov,

- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne,    
 

7. Rôzne:
SO informoval prítomných o:

a) poľovný revír – v stredu 21.1.2015 sa v Nitre uskutoční stretnutie vlastníkov poľovných 
pozemkov začlenených do poľovného revíru Starý háj Veľké Kršteňany. Keďže aj obec je 
vlastníkom takýchto pozemkov, navrhol delegovať na zhromaždenie splnomocneného 
zástupcu. Po dohode s obecným zastupiteľstvom odporučil poslanca Pavla Krchu. 
Prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne,

b) výrub stromu – v objekte OcÚ sa nachádza gaštan, ktorý svojimi rozmermi ohrozuje 
okolie. SO vyzval obecné zastupiteľstvo, aby do budúceho zasadnutia navrhlo riešenie na 
jeho odstránenie,
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c) pracovné náradie – nie je dostatočne uzatvorené, je potrebné vchod zabezpečiť, napr. 
kovovou mrežou, aby nemohlo dôjsť k jeho odcudzeniu. Ďalšou možnosťou je zistiť, či 
sa nenájde dôchodca, ktorý by náradie za úhradu požičiaval a zároveň sa oň aj staral,

d) bývalá skládka – obec sa písomne ospravedlnila, že bývalú skládku tuhého komunálneho 
odpadu (TKO) neupratala do konca roka 2014 a požiadala Okr. úrad životného prostredia 
Partizánske o posunutie termínu do 08/2015,

e) nádoby na TKO – obec už nemá žiadnu na sklade. V rozpočte je plánovaných 10 ks. SO 
chce zakúpiť 10 ks plechových a 10 ks plastových nádob. Občanom poskytnúť za 
jednotnú cenu 20,-€/kus, 

- dal o predloženom návrhu hlasovať, prítomní poslanci schválili návrh 
jednohlasne,  

f) informačná technika – v kancelárii OcÚ je potrebné vymeniť monitor k počítaču, 
a zakúpiť, resp. opraviť kopírovací stroj. V rozpočte sú financie vyčlenené,

g) chránená dielňa – od pondelka 19.1.2015 nastúpi na OcÚ Ivan Hlaváč na skúšobnú dobu, 
prostredníctvom Úradu práce Partizánske,

h) zberný dvor – rysuje sa možnosť vybudovať takéto zariadenie v obci za peniaze EÚ. 
V prvom kroku je potrebné dať vypracovať projekt,

8.  Interpelácia a diskusia:
a) p. E. Velšicová – spýtala sa, ako je to s vývozom digestátu PDP Veľ. Uherce do 

našej obce,
b) SO – vysvetlil v krátkosti, ako sa táto kvapalná hmota tvorí a prečo ju vyvážajú do 

katastrálneho územia Veľ. Kršteňany, 

9. Schválenie uznesenia:
- za návrhovú komisiu predložil Pavel Krcho,
- starosta obce dal o návrhu hlasovať,
- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili,

     10.  Ukončenie:
- starosta obce poďakoval prítomným za prejavenú aktivitu a 2. riadne 

zasadnutie OZ ukončil,

Prílohy:
-   uznesenie č. 2 obecného zastupiteľstva,
-   prezenčná listina poslancov,
-   prezenčná listina občanov,

Veľ. Kršteňany, 16.1. 2015     Zapísal: Pavel Krcho 


