Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.1.2022 o 18,00 h v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v Šintave
prítomní: viď prezenčná listina
bod 1)
Zahájenie – určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Stanislava Režnáková, ktorá
privítala prítomných poslancov a hlavného kontrolóra obce. Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu, nakoľko je prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9.
Ospravedlnení poslanci: Roman Matušica, Ján Kavoň.
Predsedajúca oboznámila prítomných s programom rokovania, za ktorý dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0 – návrh prijatý
Za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ Lenku Hanákovú a Filipa Tótha.
bod 2)
Preskúmanie Podania v zmysle uznesenia č. 483 zo dňa 9.12.2021 – neverejný bod

Neverejný

bod

Hlasovanie za návrh na uznesenie č. 489 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
- notársky overenú farebnú kópiu Oznámenia, ktoré malo byť podané podľa čl. 8 ods. 5 Zákona
o ochrane verejného záujmu, datovaného dňa 20.12.2019, ktoré p. Miroslav Holička podal na
Obecnom úrade obce Šintava dňa 23.12.2019,
- Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie za rok 2019 – p. Miroslava
Holičku, podané na Obecnom úrade v Šintave dňa 28.4.2020 - RZ 490/2020 a daňové priznanie - RZ
491/2020
Výsledok hlasovania: prítomných 7 (Hanáková, Javor, Jurašiková, Miklošík, Šimulčík, Tóth, Tvarožková) za
6 (Hanáková, Jurašiková, Miklošík, Šimulčík, Tóth, Tvarožková), proti 0, zdržal sa 1 (Javor) – návrh prijatý

Bod 3)
Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie vystúpili nasledovní poslanci:
- poslanec Filip Tóth – dotaz ohľadne kroniky obce,
- poslankyňa Eva Tvarožková – dotaz ohľadne vyvážania fekálu
Na interpelačné dotazy odpovedala starostka obce.
Po ukončení interpelácie starostka obce ešte informovala o liste zaslanom Slovenskej pošte so žiadosťou
o úpravu otváracích hodín a o riešení tejto žiadosti.

Bod 4)
Záver
Záverom predsedajúca poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Bc. Slávka Dobišová
Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce

