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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 20.08.2016    o 17.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Registratúrny poriadok obce 

4. Opätovné vyhlásenie volieb na post hlavného kontrolóra obce 

5. Návrh na schválenie odpredaja koncesií verejného osvetlenia 

6. Úpravy rozpočtu 

7. Diskusia 

8. 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. Zoltán Czikó a p. Zsolt Berki. 

K bodu 3. Registratúrny poriadok obce 

Obecný úrad v Martinovej vypracoval  a predložil obecnému zastupiteľstvu registratúrny 

poriadok obce  M a r t i n  o v á 

č. 1/2016 zo dňa 01. 01. 2016  podľa vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach 

výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu bez využitia 

elektronického systému správy registratúry na zabezpečenie jednotného postupu pri 

správe registratúry podľa osobitného predpisu1 v pôsobnosti Obecného úradu 

v Martinovej.  

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje registratúrny poriadok obce Martinová. 
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K bodu 4. Opätovné vyhlásenie volieb na post hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce dal návrh obecnému zastupiteľstvu na opätovné vyhlásenie volieb na post 

hlavného kontrolóra obce, a to z dôvodu, že aj napriek výzve na internete a webovej stránke 

obce a aj oslovení kontrolórov obcí v okolitých obciach sa nikto neprihlásil na miesto 

hlavného kontrolóra v obci Martinová. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opätovné vyhlásenie volieb na post hlavného kontrolóra 

obce. 

 

 

K bodu 5. Návrh na schválenie odpredaja koncesií verejného osvetlenia 

Starosta obce na návrh poslancov z februárového rokovania obecného zastupiteľstva poveril 

firmu PREVAX s. r. o.  o prieskum trhu v danej oblasti. Pre obec najvýhodnejšiu ponuku dala 

firma MARVOR s. r .o. Ponuku tejto firmy predkladá starosta obce obecnému zastupiteľstvu 

na schválenie. Obecné zastupiteľstvo v Martinovej prehodnotilo všetky štyri ponuky a taktiež 

sa zhodlo že najlepšiu ponuku dodala firma MARVOR s. r. o. a jednohlasne schvaľuje 

odpredaj koncesii tejto firme. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 5/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj koncesií verejného osvetlenia. 

 

K bodu 6. Kontrola uznesení 

Pri kontrole uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ, ktoré sa konali 06. 05. 2016 boli splnené 

všetky uznesenia. 

 

 

K bodu 7. Úpravy rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu za mesiac marec, apríl, máj, jún, júl, august. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu. 

 

 

 

K bodu 8. Diskusia 

V diskusii sa preberali všetky body tejto zápisnice.. 

 

K bodu 9. Záver 

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

zastupiteľstva. 
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.00 h. 

 

 

 

 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Šamová 

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Zoltán Czikó 

Zsolt Berki                 

 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 


