Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 29.12.2021
Zápisnica
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 29. decembra 2021
o 13:30
hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove s nasledovným
programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Upravený rozpočet obce Strekov v mesiaci december 2021
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 443-446/29122021
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Zápisnica
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 29. decembra 2021
o 13:30 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove
Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol
Kovács, Ján Kasnyik
Neprítomní poslanci: József Kovács, Erika Szendiová, Zoltán Kasnyík
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalováhlavná kontrolórka, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že z deviatich pozvaných poslancov sú prítomní šiesti
poslanci, takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Upravený rozpočet obce Strekov v mesiaci december 2021
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6 – František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács,
Ján Kasnyik
Neprítomní: 3 - József Kovács, Erika Szendiová, Zoltán Kasnyík
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil za overovateľov zápisnice:
Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva volí komisiu v nasledovnom
zložení:
František Vida, Judit Sütő
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
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Upravený rozpočet obce v mesiaci december 2021
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných poslancov upraveným
rozpočtom obce za december 2021, vysvetlila dôvody úpravy v jednotlivých položkách.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
upravený rozpočet obce v mesiaci december 2021
-

príjmy: 1.467.392,19 EUR
výdavky: 1.394.861,85 EUR

Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
V rôznom:
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach z minulých zasadnutí,
ktoré sú v štádiu riešenia ako aj o projektoch, ktoré neboli v roku 2021 vybavené
- Informoval ďalej, že komunálny odpad v roku 2022 bude prvý krát odvezený dňa 2.
januára 2021, z dôvodu sviatku
- Podal správu poslancom, že v roku 2022 obec pristúpi k zaťaženiu nehnuteľností
v prípade neplatenia daní
- Ďalej uviedol, že v prípade projektu „ Zvyšovanie bezpečnosti chodcov v obci Strekov“
bola doručená zmluva na podpis, ale verejné obstarávanie na tento projekt ešte nebol
prekontrolovaný
- Obec podáva žiadosť na opravu budovy športu na základe výzvy
- Starosta obce uviedol, že kúpa nehnuteľností z minulých zasadnutí sú v štádiu riešenia.
- Ďalej informoval, že obec obdržala 2 nádoby na odpad, ktoré budú umiestnené v parku
pri hlavnej ceste
- Na záver pripomenul, že z dôvodu pandemických opatrení nebudú sa organizovať
žiadne oslavy v obecnom dome počas silvestrovskej noci, ohňostroj obec tiež
nezabezpečuje.
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúci – starosta
obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

D. a . h
Starosta obce:

Overovatelia:

Zástupca starostu:

Tomáš Kasnyik

Zapísal :

Ing. Karol Kovács
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