Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 11.03.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Jozef Buršák, Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik
Hudák, Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zam. obce
Verejnosť:
......................................................

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
3. Schválenie programu OcZ
4. Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prejednanie Zmluvy o kúpe cenných papierov
7. Informácia o projekte budova ZŠ – Ľubiša
8. Informácia o úprave parku oproti budove ZŠ – Ľubiša
9. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
10. Rôzne
11. Prijatie záverov
12. Ukončenie

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
K bodu č.2
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 z celkového počtu 7, OZ je
uznášania schopné.
K bodu č.3
Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil návrh programu OZ tak ako je uvedený v pozvánke, zmeny neboli
žiadne, poslanci OZ schválili program rokovania OZ v predloženom znení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 4.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Ján Džugan, Ing. Alfonz Černega ,
Návrhová komisia:

Jozef Buršák, Michal Petko, Katarína Karšková,

Zapisovateľka:
Ing. Agáta Černegová
Všetci navrhnutí boli jednohlasne do pracovných komisií zvolení.
K bodu č.5
Kontrola prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia OZ sú
splnené .
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne.
K bodu č.6
Návrh Zmluvy o o odpredaji cenných papierov – VVS
Tento bod bol opätovne prednesený starostom obce , a to na základe Uznesenia OZ č.1/2017
zo dňa 7.1.2017, na základe ktorého mal starosta obce preveriť podmienky odpredaja akcií,
pre VVS a.s. Na základe podaných informácií poslanci OZ vyjadrili nesúhlas s odpredajom
predmetných akcií.
K bodu č. 7
Informácia o projekte budova ZŠ Ľubiša
K tomuto bodu podal informáciu p. starosta, kde vysvetlil poslancom podrobnosti o projekte.
Poslanci OZ predmetnú informáciu zobrali na vedomie.
K bodu č. 8.
Informácia o úprave parku oproti budove ZŠ.
Starosta informoval poslancov Oz o pripravovej úprave parku oproti budove ZŠ – Ľubiša
Poslanci OZ po krátkej diskusií predmetnú informáciu zobrali na vedomie.
K bodu č.9 - Rôzne
V tomto bode hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o svojej činnosti za rok 2016.
Správa HK obce za rok 2016 tvorí súčasť zápisnice OZ.
Poslanci OZ predmetnú informáciu zobrali na vedomie.
K bodu 10 - Návrh na uznesenie
-

tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 11. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 12,45 h.

Zapísala: Ing. Agáta Černegová
pracovníčka OcÚ
starosta obce
Jozef Sklenčár
Overovatelia:
Ing. Ján Džugan
Ing. Alfonz Černega

........................................
........................................

