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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 05.05.2017    o 17.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Opätovné vyhlásenie volieb na post hlavného kontrolóra obce 

4. Úpravy rozpočtu 

5. Prerokovanie sťažnosti nelegálnej skládky v katastri obce 

6. Návrh na zapojenie sa obce do záujmového združenia obcí 

7. Kontrola uznesení 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3  a zasadnutie je uznášania schopné. Ďalšie 

body zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu. 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 určený p. Eugen Radič. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Zsolt Berki a p. Imrich Radič ml. 

K bodu 3. Opätovné vyhlásenie volieb na post hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že výzva na post hlavného kontrolóra obce 

uplynula, ktorá bola zverejnená na webovej stránke obce. Z toho dôvodu starosta obce dal 

návrh na schválenie novej výzvy na post hlavného kontrolóra obce. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 1/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opätovné vyhlásenie voľby na post hlavného kontrolóra 

obce. 

 

K bodu 4. Úpravy rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu za mesiac január, február, marec, čo tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie č. 2/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu za I. štvrťrok 2017. 

 

K bodu 5. Prerokovanie sťažnosti nelegálnej skládky v katastri obce 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu sťažnosť zo strany Richarda Kökénya zo dňa 

22. 03. 2017, pod spz. značkou 70/2017 a požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o návrh 

možných riešení tejto situácie. Medzitým starosta obce doplnil informácie o krokoch ktoré už 

v tejto veci postúpil, a to že požiadal Slovenský pozemkový fond o povolenie na vstup na 

pozemok, nakoľko pozemok kde sa nachádza čierna skládky patrí pozemkovému fondu. 

Dodal ešte, že povolenie získal. Návrh poslancov na riešenie tejto situácie bol nasledovný: 

Žaneta Oláhová navrhla, aby sa tento odpad vyseparoval, a dal odviesť firme Brantner Gemer 

s.r.o. Zsolt Berki navrhol zabezpečiť tento priestor osadením výstražných a zákazových tabúľ 

a priestor zabezpečiť kamerovým systémom alebo fotopascou. Zároveň navrhol za porušenie 

zákazov pokutovať zo strany obce každého vo výške 100,- €, kto tento zákaz poruší. Poslanci 

sa jednohlasne zhodli na prijatí všetkých opatrení a zároveň požiadali starostu obce, aby o ich 

rozhodnutí informoval p. Kökénya. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslankyne Žanety Oláhovej na vyseparovanie 

a odvoz vzniknutého odpadu, a to z dôvodu aby obec mala čo najnižšie náklady na likvidáciu 

nelegálnej skládky. 

 

Uznesenie č. 4/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslanca Zsolta Berkiho na osadenie zákazových 

a výstražných tabúľ, a zároveň aj osadenie kamerového systému alebo fotopasce na 

zabezpečenie tohto pozemku. Ďalej aj výšku pokuty za porušenie zákazu vyhadzovania smetí, 

a to na celom katastrálnom území obce Martinová vo výške 100,00,- € za každé porušenie 

tohto zákazu. 

 

K bodu 6. Návrh na zapojenie sa obce do záujmového združenia obcí 

Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva aby sa aj naša obec zapojila do 

záujmového združenia obcí, ktoré bude mať pôsobnosť nie len v našom okrese, ale aj na 

celom území Slovenskej republiky a prípadne aj spoluprácu so zahraničnými združeniami 

a organizáciami.  

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 5/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce na zapojenie sa obce do záujmových 

a cezhraničných združení obcí. 

 

K bodu 7. Kontrola uznesení 

Pri kontrole uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ, ktoré sa konali 30.12.2016 boli splnené 

všetky uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že boli dodržané všetky uznesenia. 
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K bodu 8. Diskusia 

V diskusii sa preberali všetky body tejto zápisnice a aj postupy a potrebné kroky na založenie 

sociálneho podniku v obci Martinová. 

 

K bodu 9. Záver 

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

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.30 h. 

 

 

 

 

 

Zapísal/(a):  

Eugen Radič 

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Zsolt Berki 

Imrich Radič ml. 

 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 


