Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.09.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 6. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Juščáková Magda a p. Šofranková Eva – jednohlasne 4 hlasmi.

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

K bodu 4
Dodatok k VZN č.1/2008
Dodatok k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a určenie
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonným zástupcom dieťaťa.
Uvedené VZN dodatok navrhuje 30 Sk na úhradu potravinových nákladov pre dospelých
stravníkov.
Termín splatnosti príspevku na činnosť materskej školy a úhradu stravy sa stanovuje do 20.
v mesiaci.
Účinnosť dodatku k VZN č. 1/2008 nadobúda platnosť dňa 1.októbra 2008.
Hlasovanie : za

4

K bodu 5
Deň úcty k starším

Na návrh zastupiteľstva sa uskutoční Deň úcty k starším v obci Kolinovce dňa 18. októbra
2008 o 18,00 v kultúrnom dome. Tento deň si pripomenieme posedením so staršími pri
hudbe.

Hlasovanie : za 4

K bodu 6

Rôzne
a/ Výstavba chodníkov v obci sa v tomto roku nedokončí, nakoľko pracovníci pracujúci
v rámci aktivačnej činnosti organizovanou ÚPSVaR v Krompachoch končí 31.10.2008.
Na uvedenú investíciu obec v tomto roku nemá dostatok finančných prostriedkov.

b/ Zastupiteľstvo bolo oboznámené so sťažnosťou na pána Jánoša, ktorá bola adresovaná
hlavnému kontrolórovi obce. Ing. Vaščák prítomných oboznámil so sťažnosťou a podal k
tejto veci stanovisko, že ako hlavný kontrolór obce nie je oprávnený sťažnosť riešiť, ale len
kontrolovať riešenie sťažnosti.
C/ Nákup novej informačnej úradnej tabule obce vo výške cca 20 000 Sk pred obecný úrad.
Pôvodná informačná tabuľa bola umiestnená na cintorín z dôvodu informovania občanov.

K bodu 7

Záver
Predložený návrh uznesenia č. 6/2008 bol OZ schválený jednohlasne.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 6. Riadne
zasadnutie OZ Kolinovce v roku 2008.

Overovatelia:

Magda Juščáková

…………………………………..

Eva Šofranková

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
30.09.2008

U Z N E S E N I E

č. 6

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.09.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 5/2008 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia -

jednohlasne 4 hlasmi

2. Overovateľov zápisnice - p. Juščákovú a p. Šofrankovú - jednohlasne 4 hlasmi
3. Dodatok k VZN č.1/2008
jednohlasne 4 hlasmi

o určení príspevku na činnosť školského zariadenia

4. Oslavy Dňa úcty k starším - jednohlasne 4 hlasmi
5. Uznesenie č. 6/2008

- jednohlasne 4 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

