Zápisnica č. 9/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 9/2016
Z pracovného stretnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.09.2016 o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.
2.
3.
4.

Zahájenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.

Prerokovanie kúpy rodinného domu súp.č. 21 vrátane pozemku a príslušenstva
od p. Jozefa Maráka.
5. Informácia z rokovania vlády SR vo Veľkom Krtíši dňa 7.9.2016.
6. Rôzne:
-

slávnosť poďakovania za úrodu 25.9.2016.
oprava odčlenenia parcely CKN 2/4 od parcely 2 za účelom predaja p. Gullerovi – návrh na
zmenu bodu A/1 uznesenia č. 7/2016.
žiadosť p. Jána Jardeka o riešenie problému s Mlynským jarkom v úseku pri jeho rodinnom
dome.

7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver
K bodu 1)

O 19:10 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných
občanov a poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v náhradnom
termíne namiesto zasadnutia ktoré sa malo konať 13.9. Konštatoval že zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné. Predniesol program zasadnutia zastupiteľstva.
Hlasovanie za program zastupiteľstva: Jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Očko, p. Pechová, p. Kuvik
Overovatelia: p. Šimún, p. Jardeková
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE

K bodu 3)

Konštatoval že ustanovenia doterajších uznesení sú v plnení.

K bodu 4)

Pani Mgr. Chrapková uviedla že záujemci ktorých uviedla nemajú záujem
vzhľadom k vyššej cene a množstvu opráv ktoré si objekt vyžaduje. Starosta oznámil
poslancom OZ že p. Bolgár prejavil záujem budúci stavebný pozemok, ktorý by mohol
vzniknúť odkúpením domu od p. Maráka.
Hlasovanie za odkúpenie domu od p. Maráka:
6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽALI (p. Ivicová)

K bodu 5)

OZ bolo informované o účasti starostu na rokovaní vlády vo Veľkom
Krtíši dňa 7.9.2016, v prípade záujmu môžu obdŕžať akčný plán v tlčenej podobe.
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K bodu 6)

poďakovanie za úrodu:
o p. Jozef Turčáni sa z dôvodu svadby jeho dcéry nezúčastní, čo skomplikuje
organizáciu podujatia, napriek tomu v pondelok pokosil okolo obecnej pivnice
o Predpoveď počasia vyzerá byť neprajná
o mužský spevácky zbor z FS Bažalička sa z dôvodu súťaže nemôže zúčastniť
o v sobotu okolo 19:00 večer sa budú pripravovať suroviny na guľáš
o v nedeľu o 7:00 v háji sa začnú prípravy
oprava odčlenenia parcely:
o Hlasovanie za vykonanie opravy zo 66 na 91 m2: jednohlasne 7 zo 7 PRE
o týmto sa mení bod A1 uznesenia 7 tak aby bol daný do súladu s geom. plánom
č. 47582839-146/2016 zo dňa 13.9.2016
žiadosť p. Jardeka bytom D. Plachtince 49
o Pán starosta predniesol žiadosť p. Jardeka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice
o oznámil poslancom že vzhľadom k tomu že sa budeme maximálne v rámci
možností venovať čisteniu járku je možné že budeme zanedbávať niektoré
z povinností
o p. starosta sa informoval poslancov či má význam zvolávať brigádu

K bodu 7)
- p. Jardeková navrhla znovu vyhlásiť reláciu ohľadom voľne pohybujúcich sa psov
- p. Kuvik sa informoval ohľadom stavu webových stránok obce, starosta ho ubezpečil že
urobí maximum pre to aby v čo najkratšom čase bola webová stránka sprístupnená.
K bodu 8)

K bodu 9)

p. Mikuš prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: Jednohlasne 7 zo 7 PRE.
Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Vyhotovil: Michal Mikuš
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