
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.10.2015, o 16,30 hod. na OcÚ 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program –  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

        3. Schvaľovanie Dohody o splácaní dlhu v Slovenskej záručnej a rozvojovej    

            banke    

        4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

                    5. Schvaľovanie zotrvania obce v MAS Naše Považie 

                    6. Rôzne 

                    7. Diskusia 

                    8. Záver 

                                      

                                          Priebeh rokovania 

 

Bod č. 1,2 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných.  

Za zapisovateľa bola určená p. M. Geregová, za overovateľov zápisnice p. Ľubomír Pilný a p. 

Peter Pilný, návrhová komisia,  p. Vladimír Ondráško a p. Tatiana Koudelíková. 

 

Bod č. 3 

Prítomným poslancom bola poskytnutá Dohoda o splácaní dlhu v Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banke (ďalej iba SZRB), v ktorej boli dohodnuté nové podmienky splácania dlhu 

za pekáreň.  

Jedným z dôvodov podpísania tejto dohody o splácaní dlhu v SZRB je zrušenie exekúcie, 

ktorá je na majetku obce a obec by tak v budúcom období nemohla žiadať o nenávratné 

finančné príspevky potrebné k ďalšiemu rozvoju obce. 

Poslanci dali návrh na vytvorenie osobitného účtu pre tento úver v SZRB, kde by sa odkladali 

finančné prostriedky potrebné na splatenie dlhu.  

Všetci prítomní poslanci túto Dohodu o splácaní dlhu jednohlasne odsúhlasili. 

 

Bod č. 4 

Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku boli dve. Jednu poslal p. Ján Pagáč, majiteľ 

Pohostinstva v Kvašove. Pozemok, o ktorý má záujem sa nachádza pri pohostinstve 



a budúcnosti by na ňom chcel vybudovať terasu. Nakoľko informácie, ktoré boli poslancom 

poskytnuté boli nedostačujúce, prítomní poslanci odložili túto žiadosť s tým, že  žiadosť bude 

riešená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, po doplnení informácií. 

Druhou žiadosťou bola žiadosť od p. Anny Gorelkovej. Jedná sa o pozemok, ktorý sa 

nachádza v jej dvore, vo výmere 136 m2. Poslanci odsúhlasili zverejnenie zámeru Obce 

Kvašov o predaji majetku obce. 

 

Bod č. 5 

MAS Naše Považie nás požiadalo o schválenie zotrvania obce v MAS, teda súhlas so 

zaradením obce do územia pôsobnosti MAS. Nakoľko zotrvanie v tejto skupine je pre nás 

dôležité z hľadiska poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov poslanci odsúhlasili 

zotrvanie obce v tejto skupine.  

 

Bod č. 6 

V tomto bode programu starosta poďakoval všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou 

a priebehom hodov v našej obci.  

Poslanci spolu so starostom obce odsúhlasili zhotovenie informačných tabúľ v obci. 

Nakoľko sa už nebude vyvážať rastlinný odpad, je dôležité, aby si občania vybudovali 

kompostoviská a znížili tak náklady za odpad.  

Ďalej sa riešila sťažnosť na čiernu skládku, ktorá sa nachádza nad rodinným domov p. 

Miroslava Tarabu. Sypanie smetí v prírode je prísne zakázané a ktokoľvek bude svedkom 

tejto nelegálnej činnosti nech to nahlási na obecný úrad alebo priamo na políciu.  

 

Bod č. 7 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj p. Jana Drábiková, ktorá žiada o zníženie 

poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre svoju dcéru, ktorá študuje v Trnave. Schválené 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady takúto možnosť nepripúšťa. Zákonnou 

povinnosťou je platiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu v mieste svojho trvalého 

pobytu. Poslanci sa touto otázkou zníženia poplatku za vývoz komunálneho odpadu budú 

zaoberať pri schvaľovaní nového VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad.  

 

 

 

 



Bod č. 8 

Návrh na uznesenie prečítala Marcela Geregová. Návrh na uznesenie bol jednohlasne 

schválený. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Pilný                    ___________________________ 

                                      Peter Pilný                           ___________________________ 

 

V Kvašove 12.10.2015 

Zapísala: Bc. Marcela Geregová 

                                                                                                  _______________________ 

                                                                                             Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


