
                                 

                                      Zápisnica č. 7 

                    Zo zasadnutia, ktoré sa konalo 23.07.2010 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 

Program zasadnutia: 

1.Otvorenie 

2.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3.Informácie o práci ObÚ a starostu obce  

4.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu 

5.Určenie platu a rozsahu úväzku starostu obce na nové funkčné obdobie 2011-2014 

6.Ponuka na odkúpenie akcii VVS a.s. vo vlastníctve obce 

7.Financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácii nad rámec projektu 

8.Rôzne  

9.Návrh uznesenia  

10.Záver 

 

K  bodu č. 1  

      Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý  prítomných na 

zasadnutí  privítal a  oboznámil ich s programom zasadnutia 

 

K  bodu č. 2  
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia  

K bodu č. 3 

Starosta obce informoval :  o stretnutí s p. Lukáčom  

                                         :  o  stretnutí  s architektom p. Ing. Sitarčíkom 

                                          : o   stretnutí s riaditeľom EUROVIA Michalovce-o začatí prác na 

miestnych komunikáciach        

                                         : o  stretnutí s p. Guzanom 

                                         : o prácach na kostole 

K bodu č. 4 

Starosta obce prečítal správu  o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu 

vykonanej kontrolórom obce 

 

K bodu č. 5 

Na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení OZ určilo plný úväzok starostu na nové 

funkčné obdobie a 7 poslancov do nového OZ. 

 



K bodu č. 6 

Starosta obce prečítal ponukuVVS a.s. na odkúpenie ich akcii  vo vlastníctve obce 

 

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval o nutnosti financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácii nad 

rámec projektu novým úverom. 

 

K bodu č. 8 

K bodu č. 9 

A. OZ  berie na vedomie 

1.   Informáciu o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

2.   Informáciu o práci ObÚ a starostu obce  

3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu 

      4.   Ponuku na odkúpenie akcii VVS a.s. vo vlastníctve obce 

 

B. OZ  schvaľuje  

 1. Plný  rozsahu úväzku starostu obce a 7 poslancov  na nové funkčné obdobie 2011-2014     

 2.Finančnú odmenu starostovi obce pri príležitosti životného jubilea za jeho doterajšie 

zásluhy pri získavaní finančných prostriedkov pre rozvoj obce    

 3. Financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácii nad rámec projektu novým úverom vo 

výške 22 000 eur 

 
 C.OZ ukladá obecnému úradu 

Opakovane vyzvať občanov obecným rozhlasom k vyčisteniu  priepustov a priekop,rygolov,a 

následne v priebehu mesiaca august vykonať s povodňovou komisiou kontrolu priepustov a 

priekop 

 

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za. 

Starosta obce: 

                           Ing. Benjamín  Blaha          …..………………………… 

Overovatelia:  Ing Marián    Hojdan                       .................................    

                                 Andrej    Sus                              .................................. 

 


	Prítomní podľa prezenčnej listiny

