Zápisnica č. 11/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 11/2016
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.11.2016 o 18.00 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. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné
Plachtince.
5. Prerokovanie odčlenenia časti parcely CKN 337,338 a 339 (za bývalým
Marákovým domom) za účelom následného predaja – preložené z minulého
zasadnutia.
6. Aktuálne informácie o dotáciách.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.
K bodu 1)

O 18:07 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných
občanov a poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v riadnom
termíne. Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Pani Mgr. Chrapková sa
ospravedlnila. Predniesol program zasadnutia zastupiteľstva. Pán Kuvik navrhol do
programu rôzne doplniť bod:
Hlasovanie za program zastupiteľstva: Jednohlasne 6 zo 6 PRE.

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Očko, p. Pechová, p. Šimun
Overovatelia: p. Kuvik, p. Jardeková
Hlasovanie: jednohlasne 6 zo 6 PRE

K bodu 3)

Konštatoval že ustanovenia doterajších uznesení sú v plnení alebo splnené.

K bodu 4)

Poslanci spolu so starostom obce navrhli úpravy VZN.
Hlasovanie za schválenie VZN o poskytovaní dotácií podľa návrhu ktorý vzišiel
z dnešného rokovania: jednohlasne 6 zo 6 PRE

K bodu 5)

Poslanci mandatovali starostu na rokovanie s p. Bolgárom vo veci odčlenenia
parcely vo veľkosti od 12 do 15 árov. V cene do výšky 7 €. V prípade záujmu sa bude
o veci pokračovať.
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K bodu 6)

Starosta informoval poslancov o aktuálnej situácii MAS, obdŕžaní finančných
prostriedkov vo výške 147 002,01 € za verejné osvetlenie, o podaní žiadosti o dotáciu
na merače rýchlosti od VÚC. Ďalej informoval poslancov OZ o schválení zmeny účelu
poskytnutej dotácie vo výške 7 470,- € na účel „Odkúpenie pozemku existujúceho
detského ihriska materskej školy od SR – Ministerstva vnútra a na stavbu detského
ihriska materskej školy Dolné Plachtince“.

K bodu 7)

Rôzne:
Starosta informoval poslancov o skutočnosti že ZŠ Dolné Plachtince ušetrila účasťou
v projektoch 2 167,50 € ktoré spolu s príjmami od cudzích stravníkov vo výške 1 528 €
použije na vybavenie kuchyne ZŠ.
Hlasovanie za to aby sa fyzická inventarizácia v tomto roku nerobila:
Jednohlasne 6 zo 6 PRE
Hlasovanie za prijatie kontokorentného úveru za podmienky informovania poslancov
v prípade jeho využitia: Jednohlasne 6 zo 6 PRE
Hlasovanie za uzatvorenie ďalších nájomných zmlúv s existujúcimi nájomníkmi
v bytovom dome 24bj: Jednohlasne 6 zo 6 PRE
p. Kuvik navrhol pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 zahrnúť výdavok na zakúpenie
meračov rýchlosti na cestu I/75.

K bodu 8)
K bodu 9)

K bodu 10)

Diskusia prebiehala priebežne.
p. Mikuš prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: Jednohlasne 6 zo 6 PRE.
Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Vyhotovil: Michal Mikuš
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