ZÁPISNICA
Z 10. Z A S A D N U T I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 11.12.2020
V NADLICIACH

Prítomní na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú vypísaní v prílohe tejto zápisnice, kde
je pripojená prezenčná listina poslancov Obecného zastupiteľstva, starostu obce a občanov
obce.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie programu 10. zasadnutia OZ
3. Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
6. Rozpočet Obce Nadlice na roky 2021-2023
7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nadlice 2020-2025
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných
poslancov OZ. Starosta obce ospravedlnil hlavného kontrolóra obce Ing. Miroslava Kubicu,
poslankyňu Janu Markovu a poslankyňu Vieru Račková, ktorí sa nezúčastnili zo zdravotných
dôvodov. Poslanci OZ sa zúčastnili v počte piati poslanci a starosta obce konštatoval, že OZ
je uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu 10. zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ program 10. 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 Ing. Zuzanu Kováčikovú a p. Katarínu Masnú Rosovú, za členov návrhovej
komisie - p. Miroslav Dobročáni (predseda), p. Vladimír Mičko (člen) a p. Dušan Matejčík
(člen) – schválení jednohlasne.

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
- zabezpečiť rekonštrukciu časti miestnej komunikácie Záhumnie za účelom odstránenia
stojacej vody na komunikácii – termín: do 31.12.2020 - splnené
- ústne upozorniť vodičov kamiónov parkujúcich v obci na bezpečnú a pomalú jazdu po
miestnych komunikáciách – termín: do 30.09.2020 - splnené

5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
Materiál mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenie bolo schválené jednohlasne.

6. Rozpočet Obce Nadlice na roky 2021-2023
Návrh rozpočtu Obce Nadlice na rok 2021 mali poslanci k dispozícii na preštudovanie,
zároveň bol rozpočet prečítaný a prediskutovaný, neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie: za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
Zároveň poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2021 a rozpočet na roky 2022 a 2023.

7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nadlice 2020-2025
Starosta obce predložil na schválenie dokument Komunitný plán sociálnych služieb Obce
Nadlice 2020-2025. Dokument poslanci OZ schválili jednohlasne.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 mali poslanci k dispozícii
na preštudovanie, neboli vznesené žiadne pripomienky a plán bol schválený jednohlasne.

9. Rôzne
 Poslankyňa Ing. Zuzana Kováčiková opätovne predložila požiadavku na preloženie
kontajnerov na separovaný odpad ďalej od prevádzky pohostinstva „Piváreň“, nakoľko
v okolí kontajnerov (najmä na plasty) vzniká neustále neporiadok a zápach – starosta
odpovedal, že momentálne nemáme iné vhodné miesto na umiestnenie kontajnerov, ale že
sa pokúsi premiestnenie aspoň plastových kontajnerov zariadiť
 Poslankyňa Ing. Zuzana Kováčiková mala otázku, prečo sa na osvetlenie priechodu pre
chodcov pri Materskej škole použili staré betónové stĺpy – starosta odpovedal, že boli
najlacnejšie a svoj účel splnia
 Poslanci OZ mali otázky aj k pokračujúcim prácam na budovaní optickej siete v našej
obce – starosta odpovedal, že spoločnosť Suptel, ktorá práce realizuje, je nespokojná
s kvalitou prác, ktorú odviedla predchádzajúca firma, takmer všetko musia po nich
prerábať a opravovať, takže do konca roka optika určite nebude spustená

10. Diskusia
Žiadne príspevky.

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

Július Paulička
Starosta obce

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Rozpočet Obce Nadlice na r. 2021-2023 - návrh
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Ing. Miriam Košíková

Ing. Zuzana Kováčiková

Katarína Masná Rosová

Vyvesené: 14.12.2020
Zvesené: 31.12.2020

