
Z Á P I S N I C A
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 01. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
      1.   Otvorenie
      2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Určenie navrhovateľa
4. Informácia o zabezpečení poriadku a čistoty obce

       5.  Prerokovanie žiadosti p. Baloga o odkúpenie pozemku v. k.ú. Valkov č. parc. 192/34 
       6.   Informácia o výške vyzbieraných peňazí  vrámci dobročinnej zbierky pre rodinu Ferencovú
       7.  Rôzne
       8.  Diskusia          
       9. Schválenie uznesenia
      10. Záver

V bode  1 Zasadnutie zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce.
V bode 2  Za zapisovateľa bola určená  Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice boli 
navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj  a Juraj Kasarda .
V bode 3 Za navrhovateľa uznesenia bol schválený poslanec  Miroslav Vitkovský.
V bode 4 Starostka  informovala o zabezpečení poriadku a čistoty obce, ku ktorému by mali 
napomôcť všetci občania obce. Zároveň  informovala, že k čistote by mali prispieť aj výzvy,  
ktoré  budú  umiestnené  na  unimobunkách  a  maringotkách  umiestnených  okolo  Domaše  a 
rokovania z ich majiteľmi.

   V bod  5   bola   prerokovaná písomná žiadosť  doc.  Ing.  Michala  Baloga,  Csc  o odkúpenie 
pozemku   parc.  č.  192/34  v k.ú.  Valkov  o výmere   115  m2  a  boli  posúdené  dôvody  hodné 
osobitného zreteľa.
    V bode 6  Poslanci   otvorili  schránku z dobročinnej zbierky  prepočítali hotovosť a zistili, že 
pre rodinu Ferencovú bolo vyzbieraných spolu 161,73,-€.
    V bode 7  rôzné :
- poslanci a starostka informovali  aktuálnych problémoch obce 
- o aktualizácií internetovej stránky obce a zverejňovaní povinných údajov zo života obce,  
   V bode 8  diskúsii poslanci  diskutovali o  tom akým spôsobom zabezpečiť poriadok  v  miestach, 
kde sú umiestnené unimobunky a rôzné prenosné maringotky  v k.ú. Bžany a k.ú. Valkov po ľavej 
strane  miestnej komunikácie.
   V bode 9 bol poslancami schválený návrh  uznesenia z rokovania zastupiteľstva, ktorý predniesol 
navrhovateľ Miroslav Vitkovský.
     V bode 10 Starostka poďakovala poslancom za aktívnú účasť.
Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana    

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová
                         Juraj Kasarda                                                starostka

                                               


