Obecný úrad

Š t e f a n o v á

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Štefanová konaného dňa 15. december 2017
o 17:00 hod. v zasadačke OÚ Štefanová.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1.
Poslankyňa Adriana Miklášová a HK Mgr. Iveta Balejčíková sa ospravedlnili
Program

1. Otvorenie, odsúhlasenie programu, určenie overovateľov, kontrola uznesení
2. Návrh VZN – 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
4. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Štefanová /Ing. Mézeš,
Ing. Plavý/
5. Rôzne
6. Uznesenia
7. Záver

K bodu č. 1 :
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Viliam Tekula.
Zapisovateľom zápisnice poveril Katarínu Feriancovú a overovateľov zápisnice boli
určení Katarína Neuschlová a Jozef Kirinovič, kontrola uznesení Miroslav Schmidt.
Starosta Viliam Tekula navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program
bol schválený bez pripomienok prítomnými poslancami.
K bodu č.2:
Starosta obce predložil návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Poslanci s návrhom VZN jednohlasne súhlasili.
K bodu č.3:
Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Mgr. Ivety Balejčíkovej na I. polrok 2018.
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
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K bodu č.4:
Vystúpil Ing. Mézeš so žiadosťou o kúpu obecného pozemku pred jeho pozemkom. OZ
prerokovalo jeho žiadosť. Po predložení geometrického plánu, novej žiadosti obec po splnení
zákonných podmienok súhlasí s predajom. Predbežne poslanci jednohlasne hlasovali za predaj
obecného pozemku Ing. Mézešovi.
K bodu č.5:

Rôzne:
•

Starosta navrhol poslancom, aby schválili na rok 2018 rozpočtové provizórium.

Poslanci s rozpočtovým provizóriom jednohlasne súhlasili
•

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o ukončení zmluvy s právnikom
JUDr. Bizupom. Obec hľadá nového právnika.

Poslanci správu vzali na vedomie
•

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov opätovnom podaní žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na
projekt „ Dom smútku obnova objektu a okolia “ . Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov je vo výške 118 667,00,-€.

Poslanci správu vzali na vedomie

K bodu č.6 :

UZNESENIE č. 25/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb území obce Štefanová.
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UZNESENIE č. 26/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s ch v a ľ u j e rozpočtové provizórium na rok 2018.

K bodu č.7:

Po vyčerpaní bodov programu starosta obce Viliam Tekula poďakoval poslancom za
účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:

Kontrola uznesení:

Jozef Kirinovič

Miroslav Schmidt

Katarína Neuschlová
Zápisnicu napísala:
Katarína Feriancová

Starosta obce Štefanová:
Viliam Tekula

