O B E C TOKAJÍK, Tokajík 45, 090 34 Tokajík
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tokajík, konaného dňa 5.2.2015 o 18,00 hod
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: Starostka obce: Jana Medvecová
Poslanci: Marek Jenčo, Jaroslav Kaňuk, Lukáš Medvec, Mgr. Peter Medvedz
Hlavný kontrolór obce: Milan Groško
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plán zasadnutí OZ na rok 2015
4. Zhodnotenie akcie obecnej zabíjačky /náklady/
5. Žiadosť na prevádzkovanie pohostinstva, nájom
6. Projekty a žiadosti na rok 2015 - informácie
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ. Privítala poslancov OZ, kontrolóra obce.
Konštatovala, že sú prítomní štyria z piatich poslancov a zasadnutie je uznášania schopné.
Predložila poslancom na schválenie návrh programu zasadnutia. Program bol bez zmien
schválený. Prezenčná listina tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 4 za 0 zdržali sa 0 proti
K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starostka obce určila za zapisovateľa p. Milana Groška a overovateľov zápisnice p. Mgr.
Peter Medvedz a Jaroslav Kaňuk.
K bodu č. 3. Plán zasadnutí OZ na rok 2015.
Starostka obce podala návrh aby sa zasadnutia OZ v toku 2015 konali v mesiacoch Február,
Máj, August a November 2015. Ďalšie zasadnutia sa uskutočnia podľa potreby. Poslanci OZ
predložený návrh schválili.
Hlasovanie: 4 za 0 zdržali sa 0 proti
K bodu č. 4. Zhodnotenie akcie obecnej zabíjačky /náklady/.
Starostka obce informovala, že celkové náklady na zabezpečenie obecnej zabíjačky boli
290,00 €. Starostka obce sa poďakovala poslancom za ich aktívnu účasť a pomoc pri
zabezpečení celej akcie. Poslanci OZ sa vyjadrili, že ohlasy na obecnú zabíjačku zo strany
občanov sú pozitívne a rozhodne je potrebné pokračovať v započatej tradícií aj na budúci rok.
K bodu č. 5. Žiadosť na prevádzkovanie pohostinstva, nájom.
Starostka obce informovala o prijatej žiadosti Lukáša Medveca o prenájom bývalej Materskej
školy vo vlastníctve obce na prevádzkovanie pohostinstva. Žiadateľ Lukáš Medvec
informoval, že doterajšie náklady na rekonštrukciu vnútorných priestorov boli vo výške
1 750,00 € a navrhuje, aby čiastka vynaložená na rekonštrukciu bola odpočítaná z budúceho
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nájmu. Poslanec Jaroslav Kaňuk navrhuje rovnaký nájom ako je za prenájom obchodu
s potravinami 26,60 € mesačne. Poslanec Mgr. Peter Medvedz navrhuje nájom vo výške
33,20 € mesačne. Poslanci schválili návrh poslanca Jaroslava Kaňuka.
Hlasovanie: 2 za – Jaroslav Kaňuk a Marek Jenčo, 1 zdržal sa Lukáš Medvec, 1 proti Mgr.
Peter Medvedz.
K bodu č. 6. Projekty a žiadosti na rok 2015 - informácie.
Starostka obce informovala o pripravovaných projektoch a žiadostiach na rok 2015.
1/ Projekt ukončenia II. svetovej vojny. Vyhlasovateľ: Ministerstvo zahraničných veci SR.
Opatrenie 2.1. Družobné mesta a obce
Maximálna výška podpory: 25 000,00 €, Spolufinancovanie vo výške 5 % z rozpočtu obce.
Uzávierka: 2. marca 2015 Realizácia: 1.5.2015 – 31.3.2016
2/ Žiadosť na Úrad vlády SR na rekonštrukciu Domu smútku.
3/ Žiadosť na Ministerstvo financií SR na dokončenie rekonštrukcie sály kultúrneho domu.
K bodu č. 7. Diskusia.
1/ Poslanec Lukáš Medvec navrhuje riešiť voľné pobehovanie psov po obci. Starostka obce
informovala, že vlastníkom psov zašle písomné upozornenie s termínom odstránenia
protiprávneho stavu.
2/ Starostka obce navrhuje pokračovať v tradícií organizovania karnevalu. Navrhuje osloviť aj
samosprávu susednej obce Piskorovce. Poslanci predložený návrh schválili a karneval sa
uskutoční v sobotu 14.2.2015 v priestoroch pohostinstva.
Hlasovanie: 4 za 0 zdržali sa 0 proti
3/ Starostka obce navrhuje pokračovať v tradičnom podujatí osláv Medzinárodného dňa žien.
Navrhuje, aby sa podujatie uskutočnilo v nedeľu 8. marca 2015 v priestoroch kultúrneho
domu. Poslanci predložený návrh schválili.
Hlasovanie: 4 za 0 zdržali 0 proti
K bodu č. 8. Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.
Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 4 – zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 9. Záver.
Po schválení návrhu na uznesenie starostka obce ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 20,00 hod. ukončila.

Jana Medvecová
starostka obce

....................................
Milan Groško
zapisovateľ

....................................
Mgr. Peter Medvedz
overovateľ

.....................................
Jaroslav Kaňuk
overovateľ
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