Zápisnica č. 5/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 5/2016
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.05.2016 o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
5. Prerokovanie predaja pozemkov parc.č. CKN 170/1 a CKN 170/2 na účel hodný
osobitného zreteľa a to predaj priľahlého pozemku so sťaženým prístupom
vlastníkom susediacich nehnuteľností, za cenu stanovenú znaleckým posudkom
č. 54/2016.
6. Prerokovanie zámeru predaja/zriadenia ťarchy - práva vstupu na pozemok
parc. č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole.
7. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver
K bodu 1)

O 19:06 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných občanov a
poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v náhradnom termíne.
Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program zasadnutia
zastupiteľstva z ktorého vypustil bod č. 7.
Hlasovanie za program zasadnutia: Jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p.
Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková)

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Milan Očko, p. Klára Pechová, p. Viktória Jardeková
Overovatelia zápisnice: p. Mária Ivicová, p. Peter Kuvik
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p. Šimún, p.
Jardeková, p. Očko, p. Chrapková)

K bodu 3)

Ustanovenia doterajších uznesení sú v plnení.

K bodu 4)

Pán starosta predložil poslancom OZ čerpanie rozpočtu, v prípade otázok

Č. strany: 1 z celkového počtu 2

Zápisnica č. 5/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

K bodu 5)

Hlasovanie za predaj majetku vo vlastníctve obce – pozemky CKN 170/1 a CKN
170/2 na účel hodný osobitného zreteľa a to predaj priľahlého pozemku so sťaženým
prístupom vlastníkom susediacich nehnuteľností: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik,
p. Ivicová, p. Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková).

K bodu 6)

Podľa merania na mieste je možne pozemok odpredať s tým že nám bude aj po
odpredaji umožnený prístup s nákladným autom k budove starej školy.
Hlasovanie za dalšie konanie vo veci: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová,
p. Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková).
OZ doporučuje starostovi vykonať úkony súvisiace s oddelením pozemku
geometrickým plánom a objednať znalecký posudok.

K bodu 7)

Vypúšta sa.

K bodu 8)

Rôzne:
-

Pán starosta informoval poslancov OZ o finalizácii projektu register adries,
ďalej informoval poslancov OZ o výrube topoľov ktorý je v riešení,
dohodli sa na stretnutí kvôli organizácii MDD o 16:00 dňa 24.5.2016,
na sv. Urbana bude poľovnícky guľáš

K bodu 9)

Pán Kuvik sa informoval ohľadom prebiehajúcich prác na cintorínskej ohrade.
Diskutovalo sa priebežne.

K bodu 10)

p. Starosta prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou
komisiou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p. Šimún,
p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková).

K bodu 11)

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Vyhotovil: Michal Mikuš
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