// Obecné zastupiteľstvo v Maškovej
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej,
konaného dňa 28.06.20019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Prítomných poslancov a ďalších účastníkov zasadnutia privítala starostka obce Ing. Bronislava
Brablecová a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bol určený: Mgr. V. Arganová
Za overovateľov zápisnice: J. Belko, Ž. Vargová
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce Ing. Bronislava Brablecová predniesla program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Maškovej 28.06.2019:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Rozpočtové opatrenie 2/2019
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie
programu starostka dala hlasovať za predložený návrh programu:

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“
4. Uznesenia
Starostka informovala o uzneseniach z 2. zasadnutia OZ, úlohy boli splnené.
Uznesenie 16/2019 - Ján Šustek ešte nepredložil GP (Úloha trvá).
Uznesenie 34/2019 – Doplnenie stĺpov verejného osvetlenia - (Úloha trvá).

5. Rozpočtové opatrenie 2/2019
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie 2/2019, ktoré je prílohou zápisnice
a informovala o zmenách.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

6. Rôzne
6.1. Starostka obce prečítala Správu nezávislého audítora a Správu o plnení úloh Komunitného
plánu sociálnych služieb za rok 2018.
6.2. Vianočná výzdoba.
Starostka informovala o ponuke spoločnosti ORGECO spol. s r.o. na vianočnú výzdobu.
Poslanci súhlasili s doplnením výzdoby o (2 malé a 1 veľké LED) svetelné dekoračné prvky
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

6.3. Bytový dom s.č. 150

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

A. - poistná udalosť v byte č. 2. – prasknutie prívodovej tlakovej hadice k dresu a zaplavila
plávajúcu podlahu.
Starostka navrhla dopoistiť bytový dom s.č. o zodpovednosť za škodu
B – parapety pod balkón
Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe výmeny vnútorných parapetov pri
balkónových dverách, nakoľko sú polámané a
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

6.4. Starostka informovala o ponuke – VARIETE KARLSON (07.07.2019).
Poslanci súhlasili s úhradou 200,- Eur.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko

6.5. „Maškovská hostina“ – 14.09.2019 a 15.09.2019
Obci bola schválená dotácia vo výške 1000,- Eur na podujatie – „Maškovská hostina“ –
zachovávame zvyky a tradície našich predkov z Banskobystrického samosprávneho kraja na
rok 2019.
Program:
- športové dopoludnie - futbal na multifunkčnom ihrisku
- Sestry Bacmaňákové, - Heligónka Kysúc
- Gold orchestra (detvianska hudba), deti zo ZŠa MŠ Halič a Ondrej Čiešok.
- Pre deti bude pripravená nafukovacia atrakcia
- o guláš a kapustnicu sa postará p. Čomaj a Mikuláš.
6.6. Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie – prešli sme procesom kontroly
a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond
niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok
2019, minister ŽP SR nerozhodol o ich podporení.

6.7. Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 z Úradu vlády Slovenskej
republiky z programu „Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry - „Výmenou
mantinelov a ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku vytvoriť opäť bezpečný športový
priestor pre užitočné trávenie voľného času v obci“.
6.8. Predajňa CBA v obci – zatvorenie.
Miestny národný výbor v Maškovej v rámci akcii - Z – postavil predajňu rozličného tovaru
a závod reštauračného stravovania. V roku 1977 obec previedla uvedenú nehnuteľnosť pre
Jednotu, spotrebné družstvo v Lučenci.
V súčasnosti je vlastníkom Družstvo Budúcnosť Lučenec a uvedenú nehnuteľnosť prenajíma
pre CBA - Kačka, ktorá potraviny zatvára.
6.9. Knižnica pre deti v priestoroch kultúrneho domu.
V týchto miestnostiach nad zasadačkou boli vymenené okná, vybrúsené parkety.
Poslanci sa dohodli na presune knižnice pre deti a mládež z pôvodných priestorov nad
zbrojnicou do uvedených miestností.
V piatok 05.07.2019 – sa poslanci (Arganová, Krajči a starostka dohodli na príprave
priestorov).
Počet prítomných poslancov 5 (Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči)
6.10. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Mašková - projektová dokumentácia
Starostka obce predložila cenovú ponuku na obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné
konanie a realizáciu stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Mašková“
Celková ponuková cena je vo výške 7 790,- Eur
Je potrebné v zmysle zákona 343/2015 Z.z. uskutočniť verejné obstarávanie.
Starostka obce dala hlasovať za obstaranie Projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
a realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Mašková
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajčí

Starostka obce navrhuje použitie rezervného fondu vo výške 8000,- Eur na obstaranie
projektovej dokumentácie.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajčí

6.11. Kultúrny dom Mašková – ústredné vykurovanie
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

5

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajčí

6.12. Informácia starostky, že Mikroregión Novohradské podzámčie dňa 11.10.2019 prezentácia obce Mašková a Novohradu v Bratislave.
7. Uznesenia boli prijaté v znení ako je v prílohe.
8. Záver
- starostka sa poďakovala prítomným za účasť.

...................................................
Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce
V Maškovej, dňa 28.06.2019
Zapisovateľ:
Mgr. Veronika Arganová

..................................................

Overovatelia zápisnice:
Jozef Belko
Želmíra Vargová

...................................................
...................................................

