Zápisnica č. 3/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 28.6.2017
v zasadačke obecného úradu o19,30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Kontrola predchádzajúceho uznesenia
Určenie overovateľov zápisnice
DPO SR – dotácia, objednávka do 31.8.2017 !
Memoriál Ing. Imricha Tomka/futbal slobodní,ženatí
Schválenie Programu rozvoja obce
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – prieskum trhu na projekt
Rôzne

Otvorenie rokovania 3.zasadnutia
Michalková.

obecného zastupiteľstva v roku 2017, zahájila starostka obce Ing. Andrea

K bodu 1 – 3
Starostka obce predniesla program rokovania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne
schválený. Overovatelia zápisnice a členovia návrhovej komisie boli jednohlasne schválení. Bolo
odsúhlasená kontrola uznesenia z 18.5.2017.
K bodu 4
Za overovateľov zápisnice boli poverení Martin Kallai a Richard Hriš.
K bodu 5
Členmi DHZ Nový Salaš bol predložený približný zoznam prostriedkov čerpania dotácie 3000,- Eur
od DPO SR. Členovia OZ jednohlasne odsúhlasili čerpania a nákup podľa uvedeného zoznamu.
Určil sa termín do 15.7.2017 – dodanie presného zoznamu predsedom DHZ Obce Nový Salaš
K bodu 6
V bode 6 informovala starostka obce členov OZ o pripravovanom dni Memoriál Ing. Imricha Tomka a futbal
slobodní/ženatí. Požiadala prítomných členov o aktívnu účasť na tomto dni.

K bodu 7
Starostka obce predniesla členom OZ finálnu verziu Programu rozvoja obce. Program rozvoja obce
bol prítomnými členmi jednohlasne odsúhlasený a schválený.
K bodu 8
Starostka obce predniesla členom OZ na schválenie VZN o referende. Všetci členovia po
preštudovaní VZN-ka ho jednohlasne schválili a odsúhlasili.
K bodu 9
Starostka obce informovala členov OZ o vykonanom prieskume predpokladanej hodnoty zákazky –
na projekt vykurovania hasičskej zbrojnice. OZ schválilo vykonať verejné obstarávanie na základe
zistenej predpokladanej hodnoty zákazky na projekt.
V bode Rôzne informovala starostka obce členov OZ o začatí priestupkového konania na pani
Mattovú, z dôvodu neoprávneného uloženia kameňov na obecnú komunikáciu. Zároveň všetci
členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena na
časť parcely, ktorú zaberá obec svojou komunikáciou pani Mattovej. Dôvodom je ochrana majetku
obce.
V bode Rôzne sa členovia OZ zhodli na vyradení starých záclon z obecného úradu a kultúrneho
domu. Starostka obce vyhlási toto rozhodnutie rozhlasom a prípadným záujemcom budú záclony
dané bezplatne.

Overovatelia zápisnice:

............................................
Ing. Richard Hriš
............................................
Martin Kallai
........................................................
Ing. Andrea Michalková
starostka obce Nový Salaš

