UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Š i n t a v a zo dňa 26.01.2015
(7 – 12)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo jednotlivé body programu a prijalo k
nim:
Uznesenie č. 7/
Obecné zastupiteľstvo v Šintave
berie na vedomie
A) kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
B) poverenie starostu obce na zástupcu starostu obce pre Mgr. Zuzanu Endelovú.
Uznesenie č. 8/
Obecné zastupiteľstvo v Šintave
volí
členov komisie za poslancov a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:












za komisiu finančnú a pre správu majetku obce
zapisovateľ: Janka Tóthová
členovia: Ing. Ján Šimulčík, Mária Vedródyová, Miloš Maškovič, Ing. Ján Kavoň, Ing.
Peter Šulák
za komisiu životného prostredia, výstavby a poľnohospodárstva
zapisovateľ: Marianna Holbíková
členovia: Ing. Ján Šimulčík, PharmDr. Alena Matulová, Ing. Ján Koričanský, Mgr.
Andrea Molnárová, Tomáš Vedródy, Miloš Hracho, Miloš Stehel, Patrik Javor
za komisiu vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, športu a mládeže
zapisovateľ: Slávka Dobišová
členovia: Ľudmila Hercegová, Martin Polák, Igor Kubányi, Peter Lejko, Mária
Hančinová, Pavol Šopor, Mgr. Eva Hradská
za komisiu práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny
zapisovateľ: Janka Skaličanová
členovia: JUDr. Slavomír Klokner, Katarína Markusková, Jana Dunajovcová, Helena
Miklošíková, Jana Čirkeová
za komisiu verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku
zapisovateľ: Slávka Dobišová
členovia: Roman Matušica, JUDr. Jozef Pavlovič, Miloš Hanus, Marek Javor
za komisiu na vybavovanie sťažností
členovia: Bc. Stanislava Režnáková, Ing. Michal Lipovský, Martin Polák
za komisiu na ochranu verejného záujmu
podpredseda komisie: Martin Polák
člen komisie: Ing. Marta Mizerová

Uznesenie č. 9/
Obecné zastupiteľstvo v Šintave
s ch v a ľ u j e
A) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šintave
B) Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri Obecnom úrade
v Šintave
Uznesenie č.10/
obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
žiadosť riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave o predĺženie
platnosti dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/2008 a predlžuje dobu trvania splatnosti
nájomného v upravenej ročnej čiastke 6 588,- € pre rok 2015.
Uznesenie č. 11/
Obecné zastupiteľstvo
a) s ch v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 a po každej kontrole
dostanú poslanci písomnú správu,
b) p o v e r u j e
kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa plánu práce
Uznesenie č. 12/
Obecné zastupiteľstvo v Šintave
berie na vedomie
žiadosť Jána Vohlárika, trvale bytom Šintava č. 373 o rekonštrukciu prístupových chodníkov
a prekrytie kanála dažďových vôd pred rodinným domom č. 373 s tým, že žiadosť bude
riešená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, po zasadnutí komisie životného
prostredia, výstavby a poľnohospodárstva.
Návrhová komisia:
Ing. Ján Šimulčík, Ing. Marta Mizerová, Roman Matušica

