Obecné zastupiteľstvo Obid
III/2019/I-Zas

21. 02. 2019

UZNESENIA
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 21. 02. 2019
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: III/21022019/I-Zas

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Ocenenie darcov krvi
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba členov komisií OZ
5. Čerpanie finančného rozpočtu obce za rok 2018
6. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
7. VZN č. 1/2019 o dani za ubytovanie
8. VZN č. 2/2019 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov
9. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
10. Plán investícií na rok 2019
11. Poverenie na spracúvanie osobných údajov poslancov OZ a súhlas
12. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
13 . Interpelácie poslancov
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14. Rôzne
a) členstvo obce v RVC (Regionálne vzdelávacie centrum)Nitra
b) odpredaj pozemku z vlastníctva obce Romanovi Křivovi a manželke
15. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom III. zasadnutí dňa 21. 02. 2019 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :
K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 1/2019
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 2/2019
volí
poslancov OZ: Mgr. Klaudiu Szabóovú a Alžbetu Páldiovú za členov návrhovej komisie.
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 3/2019
schvaľuje
v súlade s § 11ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia č. V/ 21022000/V-Zas bod č. 17 správu o stave plnenia uznesení
K bodu č. 4 – voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vykonalo voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 4/2019
volí
predsedov a členov komisií OZ nasledovne:
a) Komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia:
Predseda: Ladislav Benefi
Členovia: Bernardína Potfayová, Tomáš Páldi, Andrea Dobai, Štefan Neviďanský
b) Komisia kultúry, športu a sociálnych vecí:
Predseda: Mgr. Zsolt Szabó
Členovia: Mgr. Klaudia Szabóová, Alžbeta Páldiová, Ján Buglos, Andrea Ruzsík, Peter Šoóš,
Ladislav Góra
K bodu č. 5 – čerpanie finančného rozpočtu obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prorokovalo čerpanie finančného rozpočtu obce za rok 2018 a
Uznesením č. 5/2019
schvaľuje
plnenie príjmov a výdavkov obce za rok 2018 podľa predloženého materiálu.
K bodu č. 6 – správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontolórky za rok 2018 a
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Uznesením č. 6/2019
schvaľuje
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018

K bodu č. 7 - VZN č. 1/2019 o dani za ubytovanie
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 1/2019 o dani za ubytovanie a
Uznesením č. 7/2019
a) Schvaľuje
sadzbu dane na celom území obce 0,50 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.
b) schvaľuje
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov VZN č. 1/2019 o dani za
ubytovanie
K bodu č. 8 – VZN č. 2/2019 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 2/2019 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov a
Uznesením č. 8/2019
zamieta
návrh VZN č. 2/2019 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov

K bodu č. 9 – správa Komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu Komisie na ochranu verejného záujmu a
Uznesením č. 9/2019
berie na vedomie
správu komisie na ochranu verejného záujmu o vykonaní previerky oznámenia starostky obce
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
verejných funkcionárov za rok 2018
K bodu č. 10 – plán investícií na rok 2019
Uznesením č. 10/2019
odročuje
plán investícií na rok 2019
K bodu č. 14a – členstvo obce v Regionálnom vzdelávacom centre Nitra
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo členstvo obce v Regionálnom vzdelávacom centre Nitra a
Uznesením č. 11/2019
schvaľuje
1. členstvo obce v Regionálnom vzdelávacom centre Nitra.
2. uhrádzanie členského príspevku v Regionálnom vzdelávacom centre Nitra každoročne.
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K bodu č. 14b – odpredaj pozemku z vlastníctva obce Romanovi Křivovi a manželke
Uznesením č. 12/2019
Zrušuje
Svoje uznesenie č. 33/2018 zo dňa 26. 09. 2018 z dôvodu, že obec nie je vlastníkom
predmetných pozemkov a nie je oprávnená jednať v majetkoprávnych sporoch
V Obide, dňa 21. 02. 2019

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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