Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.05.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, poslankyňa Juščáková Magdaléna ospravedlnená
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných, oboznámil
prítomných s programom, ktorý bol schválený jednohlasne 4 hlasmi.

K bodu 1
Starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a
tým otvoril 3. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Ondov Stanislav a p. Madeja Dalibor – jednohlasne 4 hlasmi.

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
- splnené a v priebežnom plnení

K bodu 4
Majetkové priznanie vedúcich pracovníkov
Starosta informoval poslancov o podaní majetkových priznaní vedúcich pracovníkov obce.
Zároveň konštatoval, že uvedené majetkové priznania boli podané v termíne na priznanie
a nebol porušený žiadny ústavný zákon.

K bodu 5
Prejednanie výskytu divokých skládok v obci

Na základe informácií od občanov bolo prejednané riešenie na likvidáciu divokých skládok
v obci na Brehu, pri železnici a v Doline osobnými pohovormi s občanmi v rámci
poslaneckého prieskumu a pripravením rozhlasovej relácie o separovaní a likvidácii tuhého
odpadu.

K bodu 6

Poslanecký prieskum v obci

Starosta predložil návrh na poslanecký prieskum v obci, ktorý sa bude týkať životného
prostredia, divokých skládok v obci a podnetov a požiadavok od občanov na samosprávu.
Uvedený prieskum sa uskutoční dňa 21.5..2008 o 17,00 hod. Návrh bo schválený 3 hlasmi,
1 sa zdržal.

K bodu 7
Rôzne
a.) Návrh obecného kontrolóra na navýšenie základného platu o 20 % starostovi podľa
novelizácie zákona č. 253/1994 Z.z. par. 4 s platnosťou od 1.1.2008 do konca volebného
obdobia. Návrh bol schválený jednohlasne.

b.) Pri príležitosti Dňa detí bol schválený návrh na spoločenskú akciu 1. júna 2008 celodenný
výlet do Spišskej Novej Vsi – Madaras Park. Deti do 15 rokov budú mať vstup do
zoologickej záhrady zdarma. Návrh schválený jednohlasne.

c.) Prejednanie priestupkov voči životnému prostrediu, ako je znečisťovanie prostredia pri
obecnej studni, ako aj státie motorových vozidiel na chodníkoch. Všetky tieto priestupky
sa budú riešiť dohovorom v rámci poslaneckého prieskumu.

K bodu 8

Záver
Predložený návrh uznesenia č. 3/2008 bol OZ schválený jednohlasne.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 3. Riadne
zasadnutie OZ Kolinovce v roku 2008.

Overovatelia:

Stanislav Ondov

…………………………………..

Dalibor Madeja

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
19.05.2008

U Z N E S E N I E

č. 3

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.05.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 2/2008 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia -

jednohlasne 4 hlasmi

2. Overovateľov zápisnice - p. S.Ondova a p.D. Madeju - jednohlasne 4 hlasmi
3. Poslanecký prieskum v obci – 3 hlasmi, 1 sa zdržal
4. Zvýšenie základného platu starostovi o 20 % - jednohlasne 4 hlasmi
5. Deň Detí – Madaras Park Spišská Nová Ves 1.6.2008 – jednohlasne 4 hlasmi
6. Uznesenie č. 3/2008

- jednohlasne 4 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

