ZÁ PI S N I CA

z 22 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Adidovciach zo dňa 14.07 2022
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice

P r o g r a m zasadnutia OZ :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Určenie overovateľov zápisnice.
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby
do orgánov samosprávy obcí2022.
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026.
6. Zrušenie spoločného školského obvodu základnej školy Vyšný Hrušov a vytvorenie
spoločného školského obvodu základnej školy Udavské.
7. Schválenie kronikára obce, určenie odmeny za písanie obecnej kroniky.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.

K bodu č.1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Koromház, ktorý privítal poslancov
OZ a predložil program rokovania na schválenie . Program bol jednohlasne schválený bez
pripomienok.
K bodu č. 2 :
V tomto bode starosta previedol kontrolu plnenie uznesení od posledného zasadnutia a skonštatoval,
že uznesenia boli splnené.
K bodu č. 3 :
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Matúš Jalek a Emil Novák. Za hlasovali všetci
prítomní poslanci.
K bodu č 4:
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu určenie volebných obvodov a počtu poslancov
obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obce. Poslanci určujú :
1. Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

2. V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v počte 5 poslancov Obecného
zastupiteľstva.

K bodu č.5 :
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na
volebné obdobie 2022-2026.
Poslanci určujú v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Adidovce na plný úväzok.
K bodu č.6:
Starosta obce predložil VZN č.1/2022 o určení školského obvodu. Pre školopovinné deti obce
Adidovce sa určuje školský obvod : Základná škola s materskou školou Udavské. Poslanci tento
návrh jednohlasne schválili.
K bodu č. 7:
Poslanci sa rozhodli tento bod vynechať a prerokujú ho na najbližšej schôdzi.
K bodu č. 8:
V rámci diskusie boli prerokované nasledujúce záležitosti obce:
1. Poslanci zhodntili akciu ,,2. ročník súťaže vo varení gulášu „ Akcia dopadla veľmi dobre .
2. Rodičia žiakov budú mať preplatené cestovné .
K bodu č. 9:
Po prerokovaní bodov boli prijaté nasledovné uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice.
K bodu č. 10:
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice :
Jalek :
Novák :
V Adidovciach 14.07.2022
Zapísala : Gajdošová

Milan Koromház
starosta obce

