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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 šiestich poslancov, čím je zasadnutie uznášania schopné. Poslanec 
Ivan Menšík sa ospravedlnil z pracovných dôvodov,

2. Schválenie programu:
- starosta obce predložil na schválenie program 3. riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva,
- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili,

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

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

a Pavla Krchu,
- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili,

5. Kontrola uznesenia a zápisnice z 2. zasadnutia OZ:
- uznesenie a zápisnicu predložil Pavel Krcho,
- SO vyzval poslancov o vyjadrenie sa v interpelácii,

  

6. Voľba hlavného kontrolóra obce:
- do súťaže o hlavného kontrolóra obce sa prihlásili štyria kandidáti: Ing. Jozef 

Baránik z Hradišťa, Ing. Peter Fodora z Hradišťa, Katarína Fusatá z Hornej 
Vsi a Michaela Chrenková z Chynorian,

- záujemcovia sa osobne krátko predstavili výberovej komisii, ktorú tvorili 
členovia Obecného zastupiteľstva. V tajnej voľbe získal Ing. Jozef Baránik 
štyri hlasy a Katarína Fusatá dva hlasy. Väčšinou hlasov bol za hlavného 
kontrolóra obce Veľké Kršteňany zvolený Ing. Jozef Baránik,

7. Vymedzenie a určenie verejného priestranstva:
- návrh predložil SO v priloženom dokumente,
- po krátkej diskusii dal o návrhu hlasovať,
- prítomní poslanci schválili návrh bez pripomienok,

8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2015:
- predpokladaná čiastka za projekt kompostoviska obce bola plánovaná vo 

výške 500,- €, skutočnosť činí 1 150,- €. SO navrhol krátenie v kapitole 
oprava kopírovacieho stroja o 650,- €,

- dal o rozpočtovom opatrení č1/2015 hlasovať,
- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne,
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9. Rôzne:
SO informoval prítomných o:

a) odvoz TKO – 20 ks sudov už bolo zakúpených podľa schváleného návrhu na minulom 
zasadnutí,

b) komisie pri OZ – SO navrhol, aby všetci poslanci boli členmi všetkých komisií,
p. P. Krcho – odporučil ešte raz sa pokúsiť o zainteresovanie občanov za členov 
jednotlivých komisií,
Ing. Baránik – bolo by dobré doplniť komisie najmä o odborníkov znalých problematiku, 
napr. stavbára do stavebnej komisie a podobne. Poďakoval sa za zvolenie za hlavného 
kontrolóra obce, 

10. Interpelácia a diskusia:
a) p. J. Kopál – voda stekajúca z balkóna na schody vstupu do Domu kultúry 

spôsobuje nebezpečenstvo, požaduje tento problém vyriešiť,
b) SO – v krátkom čase je možné namontovať malý zvod. Pokúša sa získať peniaze 

z fondov na celkovú opravu Domu kultúry,
c) Stanislav Menšík st. – vzhľadom na audit obce za rok 2013, žiada do 8 dní poslať 

inventarizačné zoznamy hnuteľného majetku za roky 2013 a 2014. Obsiahlo 
oboznámil prítomných o akcii sociálna inklúzia, ktorá podľa jeho názoru do 
dnešného dňa nie je ukončená a hrozí z nej pre obec aj možnosť nútenej správy,

d) Ing. Baránik – chýba mu na zastupiteľstve diktafón, aby sa mohli niektoré 
záležitosti nahrávať. Pravidelná inventarizácia sa vykonáva 1 x za dva roky, 
mimoriadna sa môže vykonať kedykoľvek. Navrhol k tejto problematike zvolať 
pracovné stretnutie OZ. Odovzdal SO koncept dokumentu o komunálnom odpade, 
na jeho základe je možné z neho vypracovať VZN,

e) p. E. Velšicová – spýtala sa, či bola vykonaná inventarizácia obce,
f) SO – doposiaľ ešte nebola vykonaná,  

11.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. 3 obecného zastupiteľstva,
-   prezenčná listina poslancov,
-   prezenčná listina občanov,

Veľ. Kršteňany, 23.2. 2015     Zapísal: Pavel Krcho 


