Zápisnica a uznesenie
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Telince,
konaného dňa 22. augusta 2019 (štvrtok) o 18:00 hod.
Prítomní:

Róbert Szurdi, starosta obce
Poslanci: Ing. Juraj Pataky, Ing. Milan Polák, Vladimír Halanda,
Zdenko Mlynčok, Štefan Imre,
Neprítomní: Ing. Zuzana Kleinová - ospravedlnená
Ďalší prítomní: Mária Szurdi – zam. obce,
Verejnosť:
PROGRAM:
1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2) Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa.
3) Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku.
4) Návrh na schválenie Komunitného plánu obce 2019 – 2023
5) Návrh na zmenu rozpočtu 02/2019
6) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019
7) Žiadosť hlavnej kontrolórky na udelenie súhlasu.
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Uznesenie, záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie OZ otvoril Róbert Szurdi - starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
Overovateľ zápisnice: Zdenko Mlynčok
Zapisovateľ:
Ing. Milan Polák
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
Návrhy a pripomienky k programu: --

0

Obecné zastupiteľstvo Obce Telince
schvaľuje
program rokovania, tak ako bol navrhnutý.
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 2.a) Interpelácie:
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 3. Návrh na zmenu Rovovacieho poriadku.
Poslanci prerokovali návrh na zmenu Rokovacieho poriadku, kde sa v článku V. v bode 7 ods.2
ruší znenie ,,Určenie overovateľa zápisnice” a v bode 8 sa upravuje veta : ,, Správnosť zápisu sa
neoveruje”.
Uznesenie č. 07/01/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Telince súhlasí so zmenou a
Schvaľuje
Rokovací poriadok podľa návrhu, ktorý predložil starosta obce.
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 4. Návrh na schválenie Komunitného plánu obce 2019 - 2023
Starosta obce predniesol „Návrh Komunitného plánu obce“, ktorý poslanci obdržali v plnom znení
vo svojich elektronických schránkach.
Uznesenie č. 07/02/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Telince po prediskutovaní jednotlivých bodov
Schvaľuje
Komunitný plán obce Telince 2019 - 2023
Hlasovanie:

za:
4
proti:
0
zdržal sa:
1
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 5. Návrh na zmenu rozpočtu 02/2019
Starosta obce predniesol „Návrh na zmenu rozpočtu 02/2019“
Uznesenie č. 07/03/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Telince v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Návrh na zmenu rozpočtu 02/2019.

Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019
Starosta predložil návrh plánu hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2019.
Uznesenie č. 07/04/2019
V súlade s ustanovením §18f, ods. 1 písm.b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov Obecné zastupiteľstvo v Telinciach
Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 7. Žiadosť hlavnej kontrolórky na udelenie súhlasu na vykonávanie inej
zárobkovej činnosťi.
Starosta predložil žiadosť hlavnej kontrolórky obce Telince na súhlas na vykonávanie inej
zárobkovej činnosti.
Uznesenie č. 07/05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Telinciach na základe § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
hlavnej kontrolórke Obce Telince Ing. Zuzane Kleinovej vykonávať inú zárobkovú činnosť
popri výkone funkcie hlavného kontrolóra Obce Telince.
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 8. Rôzne:
V bode rôzne zastupiteľstvo prejednávalo uloženie obytných kontajnerov na dvore pozemku
č.70 súp.č. 2. I napriek tomu že pozemok nevlastní obec, Obecné zastupiteľstvo má záporný
postoj k umiestneniu takýchto kontajnerov.
Ďaľším návrhom bolo prehodnotenie zriadenia herne v katastri obce Telince, ktorá by mala byť
umiestnená v bývalom Poľnohospodárskom družstve v živočíšnej výrobe. I keď ešte bližšie
informácie neboli doručené , napriek tomu Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s jeho zriadením.

K bodu 9. Diskusia
V diskusii nikto nevystúpil.
K bodu 10. Uznesenie, záver:
Starosta obce požiadal zapisovateľa o prečítanie návrhu Uznesení zo 7. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Telinciach zo dňa 22. augusta 2019.
Uznesenie č. 07/06/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Telince v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Telince a ukončenie OZ.
Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:

0

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

.........................................................
Róbert Szurdi,
starosta obce
..........................................................
Zdenko Mlynčok
overovateľ zápisnice

