Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.5/2014 (mimoriadne zastupiteľstvo)
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 12. 8. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Rastislav Kuba, Ing. Peter Buffa,
Juraj Majtán, Mgr. Ivana Zimenová,
František Vojtyla, Ing. Pavol Pagáč,
Iveta Knapcová,
Jozef Ďuračka (neskorší príchod o 19,20 hod.)

Neprítomní poslanci :
(ospravedlnení)

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ľubomír Fürberger

Zasadnutie
otvorila a viedla
starostka obce. Konštatovala, že
zasadnutia sa zúčastňuje 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starostka navrhla prerokovať nasledovný program.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,overovateľov zápisnice
a zapisovateľa
2. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné
obdobie a určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie.
3. Rôzne
4. Záver rokovania
K bodu č. 1)
Poslanci OZ schválili program jednohlasne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Iveta Knapcová a Mgr. Ivana
Zimenová , za zapisovateľku Jana Rosincová.
K bodu č. 2)
Starostka obce informovala poslancov, že mimoriadne zasadnutie OZ
musela zvolať v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami - úloha určenie rozsahu výkonu (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a
určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie musí byť splnená do
18.8.2014 a nasledujúce OZ sa koná až 4.9.2014. Podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov pre našu obec je počet poslancov stanovený podľa počtu
obyvateľov v rozsahu 7 až 9 poslancov.
Uznesenie č. 37/2014
Oz schvaľuje celý úväzok starostu na celé funkčné obdobie a určuje 9
poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.5/2014 (mimoriadne zastupiteľstvo)
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 12. 8. 2014

Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
19,20 na zasadnutie sa dostavil poslanecl Jozef Ďuračka
K bodu č. 3)
Starostka v bode rôzne informovala o prebiehajúcich a pripravovaných
projektoch obce a realizovaných súťažiach:
revitalizácia detského ihriska pri škole
zavlažovanie ihriska TJ
stavebné úpravy budovy na futbalovom ihrisku –
výmena okien
oporný múr a chodník.
Oz vzalo na vedomie prípravy Dňa obce, ktoré sa uskutoční 6.9.2014.
Starostka informovala poslancov o prípravnom rokovaní s Národnou
dialničnou spoločnosťou
o majetkovom usporiadaní obecnej cesty do višňovskej doliny, ktorú má
rekonštruovať NDS.
K bodu č. 4)
Záver rokovania vykonala starostka obce . Poďakovala poslancom za
účasť na zasadnutí.
Zapísala:
Jana Rosincová
Overovatelia zápisnice:

Iveta Knapcová
Mgr. Ivana Zimenová

….........................
…..........................

Marta Brezovská
starostka obce
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