Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce MARTINOVÁ
konaného dňa 01. 12. 2017 o 14.00 h.
___________________________________________________________________________

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, privítanie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
Kontrola uznesení
Interpelácie
Úpravy rozpočtu
Určenie volebného obvodu
Diskusia
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 určená p. Karolína Lóczyová.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ján Oláh a p. Imrich Radič ml.
K bodu 3. Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na roky 2018 -2020 na schválenie.
Poslanci OZ po preštudovaní návrhu rozpočtu nemali žiadne námietky a jednohlasne schválili
návrh rozpočtu na rok 2018-2020
Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo
-schvaľuje rozpočet obce na roky 2018-2020 bez výhrad.
K bodu 4. Kontrola uznesení
Pri kontrole predchádzajúcich uznesení starosta skonštatoval že všetky uznesenia
z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 5. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
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K bodu 6. Úpravy rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu, čo tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
-schvaľuje úpravy rozpočtu
K bodu 7. Určenie volebného obvodu
Poslanci obecného zastupiteľstva určili jeden obvod pre doplňujúce voľby na dvoch poslancov
OZ na základe počtu obyvateľov obce a sídlo volebného obvodu sú priestory obecného úradu
Martinová 3.
Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
-volebný obvod č. 1 a určuje sídlo budovu obecného úradu Martinová 3
K bodu 8. Diskusia
V diskusii sa poslanci zaoberali témou Mikulášska oslava, kde starosta obce získal na
mikulášske balíčky sponzora a to spoločnými silami za Rozkvet Gemera, ktorý venoval deťom
z obce 60 mikulášskych balíčkov a oslava sa má uskutočniť pri vianočnom stromčeku v strede
obce.
Preberala sa aj ďalšia závažná problematika obce, a to nedostatok vody v studniach, kde
starosta pripomenul poslancom OZ že obec získala dotáciu v spoločnom projekte, ktorý podal
obecný úrad s ďalšími štyrmi uchádzačmi o projekt z Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity dotáciu na výstavbu vŕtanej studne.
Ďalej preberali aj miesto umiestnenia tejto studne, ale dohodli sa že presné miesto určí aj znalec,
ktorý nájde podzemnú vodu.
K bodu 9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.00 h.
Zapísal/(a):
Karolína Lóczyová
Overovatelia zápisnice:
Imrich Radič ml.
Ján Oláh
Eugen RADIČ
starosta obce
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