Zápisnica č. 1/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 1/2016
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.01.2016 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 žiadosti o prenájom priestorov v bývalej hornej škole – trieda od
Búroskova – pre p. Maroša Kováča, č. 173, na účel zriadenia športového centra.
5. Prerokovanie organizačného zabezpečenia akcie: „Tradičná vinárska súťaž –
Plachtince 2016“.
6. Rôzne:
a) prerokovanie žiadosti p. Miroslava Federla o odpredaj pozemku parc.č.
CKN 170 (parcela zložená z EKN 241 a EKN 2029/2).
b) prerokovanie žiadosti p. Kláry Pechovej o odpredaj pozemku parc.č. CKN
299.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver

K bodu 1)

O 18:10 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. Predniesol program zasadnutia
zastupiteľstva.
Hlasovanie za program zasadnutia: Jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Milan Očko, p. Peter Kuvik, p. Mgr. Mária Chrapková
Overovatelia zápisnice: p. Jozef Šimún, p. Viktória Jardeková
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 3)

Ustanovenia predchádzajúceho uznesenia sú splnené a v plnení.

K bodu 4)

Pán starosta predniesol poslancom OZ detaily žiadosti p. Kováča, navrhuje
prenájom cez osobitný zreteľ, ďalej navrhuje nájom len za energie. Poslanci OZ sa
predbežne uzhodli na odmontovaní brány a zlepšení podmienok na parkovanie.
Hlasovanie o zámere prenajatia priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova
na účel hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra.
Hlasovanie : jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 5)

Pán starosta prediskutoval s poslancami OZ organizačné a technické zabezpečenie akcie
„Tradičná vinárska súťaž - Plachtince 2016“.
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K bodu 6a)

Pán starosta predniesol poslancom OZ detaily ohľadom žiadosti p. Federla. Doporučil
aby náklady na znalecký posudok znášal p. Federl, na geometrický plán obec.
Hlasovanie o zámere odpredať pozemok parc.č. CKN 170 (parcela zložená z EKN 241
a EKN 2029/2) priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom:
jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 6b)

Pán starosta predniesol poslancom OZ detaily ohľadom žiadosti p. Pechovej.
Hlasovanie o zámere odpredať pozemok parc.č. CKN 299 na účel osobitného zreteľa
a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného pozemku.
jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 7)

V rámci diskusie sa otvorila téma znovuobnovenia prevádzky druhého stupňa
základnej školy, kde sa poslanci so starostom zhodli na spoločnom názore že plnoorganizovaná škola je života schopná za predpokladu že rodičia školopovinných detí aj
s výhľadom do budúcnosti zapíšu svoje deti do tejto školy. Školopovinných detí je
v obci viac ako 50, detí do 15r. je viac ako 100, čo zakladá potenciál na plnohodnotnú
prevádzku školy.
Diskutovalo sa priebežne.

K bodu 8)

Pán Mikuš predniesol poslancom OZ návrh na uznesenie.
Hlasovanie: 7 zo 7 PRE.

K bodu 9)

Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Vyhotovil: Michal Mikuš
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