Obec

BACÚROV

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bacúrove , ktoré sa konalo dňa 06.10.2016 o 18.00 hodine na
Obecnom úrade v Bacúrove.
Účasť poslancov obecného zastupiteľstva:

prítomní - 5
ospravedlnení - 0
neospravedlnení - 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Príprava rozpočtu na rok 2017
Projekty na rok 2017
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou obce.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Návrh predkladá starostka
Zapisovateľka: : Zuzana Melicherová
Overovatelia zápisnice: Miroslav Zvarík Elena Sekulová
Návrhová komisia: Vladimír Beňo, Ľuboš Lieskovský,
Poslanci návrh schválili .
Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania , ani nebol proti.
K bodu 3/ Príprava rozpočtu na rok 2017
Starostka informovala poslancov s plánmi na rok 2017, ktoré budú následne zapracované do návrhu
rozpočtu na rok 2017. Zamestnať cez Úrad práce
na vykonávanie
prác na obci. Zakúpenie
traktorovej kosačky s vlečkou. Údržba miestneho rozhlasu, príprava žiadosti
o dotácie z Programu
rozvoja vidieka.
K bodu 4/ Projekty na rok 2017
Starostka navrhla poslancov, nech sa vyjadria na čo budeme žiadať dotáciu cez BBSK na rok 2017.
Nakoniec sa dohodli, aby sa žiadali financie na nové oplotenie okolo ihriska a sieť na zachytávanie
lopty.
K bodu 5/ Rôzne
Starostka oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2016.
Príloha č. 1

Poslanci rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie.
Poslankyňa Sekulová priviedla na stretnutie svoju dcéru, ktorú napadol a pohryzol pes majiteľky p.
Čemanovej. Poslanci navrhujú, nakoľko bola už niekoľko krát upozorňovaná písomne obcou na voľný
pohyb svojho psa po obci na začatie správneho konania a udelením pokuty.
Ďalej starostka informovala poslancov, že zimnú údržbu bude vykonávať tak ako minulý rok p. Ševcu.
Oboznámila poslancov, že v mesiaci november sa bude konať tvorivá dielňa, nakoľko občania a deti
majú záujem.
K bodu 6/Návrh na uznesenie.
Príloha č. 2
Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania , ani nebol proti.
K bodu 7/ Záver.

Zapísala: Zuzana Melicherová

Overovatelia zápisnice:
Elena Sekulová
Miroslav Zvarík

V Bacúrove 06.10.2016

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV,
ktoré sa konalo dňa 06.10.2016

Uznesenie č.44
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove
s ch v a ľ u j e
1. zapisovateľa zápisnice .......... Zuzana Melicherová..........
2. overovateľov zápisnice ......Elena Sekulová, Miroslav Zvarík.............
3. návrhovú komisiu uznesení.... Ľuboš Lieskovský, Vladimír Beňo......

Uznesenie č.45
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove
berie na vedomie
- rozpočtové opatrenie č. 1/2016 obce Bacúrov

Uznesenie č.46
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove
ukladá
- začať správne konanie voči majiteľky psa p. Čemanovej , bytom Bacúrov č. 39
za priestupok voľného pohybu psa po verejnom priestranstve

Katarína Zlámalová
starostka obce

