Zápisnica

č. 2/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.03.2019 o 18:00 hod.
________________________________________________________________
Prítomní :
Stanislav Volanský, Ing. Marek Gombik, Radoslav Lörinc, Ing. Natália Krajňáková, František
Adamčák, Ján Žiga, Martin Katuša, Mgr. Róbert Róba

zasadnutie OZ sa konalo dňa 11.03.2019 (pondelok) o 18,00 hod. v budove Obecného
úradu, v súlade s § 12, ods.3 2. vety zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh zapojenia sa do projektu úradu vlády v programe Podpora rozvoja športu na rok
2019
5. Návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu
obce na území obce Abranovce
6. Diskusia a rôzne
7. Záver
Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal Stanislav Volanský starosta obce Abranovce
Za zapisovateľa bol určený František Adamčák
Za overovateľov poslanci: Ing. Marek Gombik a Radoslav Lörinc
K bodu č. 3
Schválenie programu zasadnutia OZ : Starosta obce predniesol program zasadnutia OZ
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 4
Návrh zapojenia sa do projektu úradu vlády v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019
Starosta obce informoval prítomných o zapojení sa Obce do projektu ÚVSR v programe
podpora rozvoja športu v roku 2019, kde je potrebná 5 percentná účasť obce, avšak
maximálne 12.000 €, preto obec dala na spoluúčasť túto položku.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 10/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
zapojenie sa do projektu úradu vlády v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 s 5
percentnou spoluúčasťou obce avšak maximálna spoluúčasť obce predstavuje 12.000 €.
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 5
Návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce
na území obce Abranovce – návrh VZN bol schválený bez výhrad
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 11/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
VZN o poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce na území obce
Abranovce.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 6
Diskusia a rôzne :
V tomto bode starosta obce a poslanci OZ predniesli svoje vízie a riešenia hlavných
problémov v obci a to okrem iného :
- Prejednávala sa potreba realizácie chodníka pred hornou zastávkou SAD ktorý by bolo
najlepšie realizovať svojpomocne.
- Starosta obce informoval o zapojení sa obce do projektu cez UPSVaR § 50J a o záujme obce
zapojiť sa aj do §52 tj. Aktivačná činnosť. Informoval o tom čo všetko vykonávajú MOS (
údržba ciest, cintorína upratovanie v obci a pod. )
- Starosta ďalej informoval o probléme s cestou v rómskej osade, potrebe vysporiadania
pozemkov pod ňou a nutnosti začatia jednaní s majiteľmi pozemkov.
- Informácia o uvažovaní nad umiestnením zrkadla pri hornej zastávke SAD ktoré by
sprehľadnilo zákrutu v ktorej je táto zastávka a vzniká tam ku krízovým situáciám.
Starosta ďalej informoval o rekonštrukcii budovy OĆU a KD ktorú by bolo najlepšie
realizovať v jednom spoločnom projekte. Výzva by mala vyjsť v 6/2019
- Informácia o likvidácii skládky pod Čapašom – EU by mala vyčleniť prostriedky na
likvidáciu čiernych skládok.
- Informácia o plánovanom rozšírení IBV
- Informovanie o činnosti a fungovaniu a rozpočtu dobrovoľnej hasičskej ochrany obce
- Informácia o riešení záškoláctva v ZŠ – zlá dochádzka je nutné apelovať hlavne na rodičov
detí aby zmenili svoj prístup k vzdelaniu svojich detí.
- Informácia o obecnej kronike obce
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: František Adamčák
Overovatelia: Ing. Marek Gombik
Radoslav Lörinc

Stanislav Volanský
starosta obce

