Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 07.01.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Jozef Buršák, Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Katarína
Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní:
ospravedlnený – Ing. Patrik Hudák
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zam. obce
Verejnosť:
..................................................
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Schválenie programu OcZ
Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie Zmluvy o kúpe cenných papierov
Rôzne
Prijatie záverov
Ukončenie

Rokovanie :
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Patrik Hudák
K bodu č.2
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 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 : Jozef Buršák, Katarina Karšková,
Návrhová komisia:
Michal Petko, Vlasta Kridlová, Ing. Alfonz Černega
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
Návrh Zmluvy o odpredaji cenných papierov – akcií VVS a.s. predložil pán starosta obce
Ľubiša Jozef Sklenčár. poslanci OZ v rozprave k tomuto bodu uložili starostovi obce preveriť
výhodnosť odpredaja pre obec / napr. ZMOS-e, zistiť ako sa rozhodli iné obce a pod./. a až
po preverení rokovať o tomto bode na ďalšom zasadnutí OZ.
K bodu č. 7
Rozné
- Nezazneli žiadne pripomienky, ani dotazy, starosta bod ukončil.

K bodu 8.
Návrh na uznesenie - tvorí samostatnú prílohu
K bodu č.9 Záver
Starosta obce sa v závere rokovania OZ poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 13,45
hod.

Overovatelia:
Jozef Buršák
Katarína Karšková

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

Zapísala: Ing. Agáta Černegová
pracovníčka OcÚ
....................................................
starosta obce

