Zápisnica č. 5/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Pitelová konaného dňa
23.10.2020 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu Pitelová
Zasadnutie otvorila starostka obce Martina Záhorcová. privítala poslancov a skonštatovala, že
prítomných je 5 poslancov, p. Kocian a p. Fábiková sa ospravedlnili. Zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostky p. Hudec
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý p Slašťan a za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí p. Paššáková a p. Mališ. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh jednomyseľne.
Starostka obce predložila program obecnému zastupiteľstvu, ktorým sa bude zastupiteľstvo
viesť:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, návrh na predsedu návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. Schválenie programu
4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program, ktorý bol zverejnený jednomyseľne.
Starostka obce informovala poslancov o postupe udržiavacích prác na strmej ulici v časti obce
Záhrady. P. Paššáková vyjadrila nespokojnosť s vykonanými prácami v spodnej časti tejto
cesty. P. Mališ pripomienkoval postup podľa projektu. Starostka vyzvala nespokojných
poslancov, aby sa zúčastnili dňa 26.10.2020 na stretnutí s dodávateľom priamo v teréne.
Starostka ďalej informovala o príprave na celoplošné testovanie v našej obci a v tejto
súvislosti vyzvala veliteľa DHZO p. Hudeca a p. Chalmovského, aby po ukončení
zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili pracovnej porady ohľadom „Operácie
spoločná zodpovednosť“ – celoplošné testovanie obyvateľov I. a II. kolo.
Bod 4/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zmeny rozpočtu poslanci dostali mailom. Jedná sa o presun peňažných prostriedkov
v sume 14 366 eur na udržiavacie práce na strmej ulici v časti obce Záhrady.
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Bod 5/ Návrh na uznesenie
P. Slašťan prečítal návrh na uznesenie.
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Bod 6/ Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Zapísal:
Peter Hudec

dňa : 23.10.2020
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