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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 20.02.2016    o 17.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie prác a fungovania občianskeho združenia ČIKÓŠ 

4. Odsúhlasenie odpredaja koncesií verejného osvetlenia 

5. Úpravy rozpočtu 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie komisie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5  a komisia je uznášania schopná. Ďalšie 

body zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu, ktorého sa 

zúčastnila okrem pána starostu a poslancov aj zapisovateľka ekonómka obce. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Karolína Šamová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Žaneta Oláhová a p. Zsolt Berki. 

K bodu 3. Prerokovanie prác a fungovania občianskeho združenia ČIKÓŠ 

Starosta obce Eugen Radič dal návrh obecnému zastupiteľstvu o harmonograme prác, ktoré 

by mohli vykonávať zamestnanci OZ ČIKÓŠ na území obce. A to v jarných a letných 

mesiacoch čistenie a revitalizácia odvodňovacích kanálov a v jesenných mesiacoch 

vybudovanie parkoviska pred miestnym cintorínom a to vo vlastnej réžií.  To znamená že 

všetky náklady spojené z platmi zamestnancov v plnej miere bude zabezpečovať OZ ČIKÓŠ, 

a rovnako zabezpečí aj materiál na opravu a výstavbu týchto činností. Obec prispeje len 

v minimálnej miere ak to bude potrebné. To znamená, že z rozpočtu obce sa prispeje 

občianskemu združeniu maximálne 300,- € na celý kalendárny rok. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje činnosť a spôsob fungovania OZ ČIKÓŠ za takýchto 

podmienok. 
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K bodu 4. Odsúhlasenie odpredaja koncesií verejného osvetlenia 

Obecný úrad v Martinovej obdržal návrh na odstúpenie koncesií verejného osvetlenia. Návrh 

spočíva v tom, že sa všetky existujúce svetlá verejného osvetlenia vymenia za nové LED 

osvetlenia s príslušenstvom. Navyše sa vybudujú ďalšie dve nové osvetlenia na zadnej ulici 

smerom na Dubovec. Zároveň by prevádzkovateľ poskytoval obci počas desiatich rokov 

osvetlovanie týmito LED svietidlami a vykonával by aj údržbu a opravu týchto osvetlení po 

dobu desiatich rokov. Spotrebovanú elektrickú energiu by hradil taktiež prevádzkovateľ 

verejného osvetlenia. Cena mesačnej prevádzky by záležala na typu a sile LED svietidiel. 

V čomu navrhovateľ prikladá cenové ponuky z ktorých si obec môže vybrať pre ňu vhodný 

variant. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obce dať spraviť prieskum trhu a nájsť aj iné 

tomuto podobné ponuky.   

 

 

K bodu 5. Úpravy rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu za mesiac január a február. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu. 

 

 

K bodu 6. Diskusia 

V diskusii sa preberali všetky body tejto zápisnice.. 

 

K bodu 7. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.00 h. 

 

 

 

 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Šamová 
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Overovatelia zápisnice: 

       

Žaneta Oláhová 

Zsolt Berki                 

 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 


