ZÁPISNICA
ZO 7. Z A S A D N U T I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 13.03.2020
V NADLICIACH

Prítomní na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú vypísaní v prílohe tejto zápisnice, kde je
pripojená prezenčná listina poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie programu 7. zasadnutia OZ
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
Záverečný účet Obce Nadlice a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal poslancov OZ.
Starosta obce ospravedlnil hlavného kontrolóra obce, ktorý sa nezúčastnil z pracovných
dôvodov a poslancov Dušana Matejčíka a Miroslava Dobročániho, ktorí sa nezúčastnili zo
zdravotných dôvodov. Poslanci OZ sa zúčastnili v počte piati poslanci a starosta obce
konštatoval, že OZ je uznášania schopné.

2. Schválenie programu 7. zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ program 7. zasadnutia OZ, program bol
schválený jednohlasne.

3. Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku starosta obce navrhol Ing. Miriam Košíkovú a za overovateľov
zápisnice p. Vieru Račková a p. Katarínu Masnú Rosovú, za členov návrhovej komisie - p.
Jana Marková (predseda), p. Vladimír Mičko (člen) a Ing. Zuzana Kováčiková (člen) –
schválení jednohlasne.

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Z predchádzajúceho zasadnutia bolo uložené Obecnému úradu:
1. Opraviť osvetlenie na multifunkčnom ihrisku – termín: do 31.03.2019 - splnené

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
Materiál mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenie bolo schválené jednohlasne.

6. Záverečný účet obce Nadlice a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019
Návrh Záverečného účtu Obce Nadlice za rok 2019 mali poslanci k dispozícii na
preštudovanie. Poslanec Vladimír Mičko podotkol, že cestovne je na oveľa nižšej úrovni
v porovnaní s predchádzajúcim starostom. Neboli vznesené žiadne návrhy.
Záverečný účet Obce Nadlice za rok 2019 a celoročné hospodárenie schválili jednohlasne
bez výhrad. Zároveň jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 27 296,55 EUR.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nadlice za rok 2019 vzali
poslanci OZ na vedomie.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
II. polrok 2019
Správu mali poslanci OZ k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky. Správu vzali poslanci OZ na vedomie.

8. Rôzne
 Poslanci Dušan Matejčík a Vladimír Mičko predložili písomné oznámenie o vzdaní sa
odmeny za výkon funkcie poslanca OZ – poslanci OZ vzali na vedomie
 Starosta obce navrhol použiť prostriedky z rezervného fondu obce na zakúpenie
elektrického sporáka do školskej jedálne, a to nasledovne:
- na obstaranie dlhodobého majetku – ŠJ elektrický sporák vo výške 2 895,00 Eur poslanci schválili jednohlasne

9. Diskusia
 Poslankyňa Ing. Zuzana Kováčiková predniesla otázku ohľadom pokračovania budovania
optickej siete v našej obci – starosta odpovedal, že časť obce (stred) sa postupne pripája
a v časti obce Záhumnie sa opätovne začne s výkopovými prácami koncom marca 2020
 Poslankyňa Katarína Masná Rosová oboznámila prítomných s akciami, ktoré plánuje
realizovať Miestna skupina Červeného kríža, a to 25.4.2020 – Deň zdravia a 30.5.2020 –
Majáles – akcie sa budú realizovať podľa situácie ohľadom corona vírusu – poslanci vzali
na vedomie

10. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie OZ.

Július Paulička
Starosta obce

Zapisovateľka:
Ing. Miriam Košíková

Overovatelia:
Viera Račková
Katarína Masná Rosová

Vyvesené: 16.03.2020
Zvesené: 01.04.2020

