Zápisnica
napísaná z 2. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 22.1.2011
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Zloženie s ubu chýbajúcich poslancov
3. Schválenie overovate ov zápisnice
4. Schválenie zapisovate a zápisnice
5. Schválenie platu starostu
6. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku
7. Schválenie VZN o opatrovate skej službe
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Bc. Miroslav Minar ík, Miroslav Bohuš, Daniel
urkovský, Ing. Zdena Bohušová, Ing. Lenka Vokelová
Rokovanie
Starosta
zahájil zasadnutie, privítal zú atnených a oboznámil ich
s programom zasadnutia..
Pristúpilo sa k 2.bodu programu: Zloženie s ubu novozvolených poslancov,
ktorí sa nezú astnili na 1. zasadnutí obecného zastupite stva a to:
Daniel urkovský a Ing. Lenka Vokelová zložili zákonom predpísaný s ub
poslanca obecného zastupite stva.
K bodu 3/ Za overovate ov zápisnice boli schválení:
Daniel urkovský
Ing. Zdenka Bohušová.
K bodu 4/ Za zapisovate a zápisnice bola schválená Ing. Lenka Vokelová.
K bodu 5/ Plat starostu vo výške 922 € = hrubá mzda na úväzok 6 hodín
denne, pri om starosta sám navrhol, že si nebude uplat ova náklady na
telefón a pracovné cesty- bude ich hradi z vlastných nákladov.
K bodu 6/ Starosta oboznámil zú astnených o zmluve o spracovaní smetí.
VZN 1/2011
VZN 2/2011
K bodu 8/ Starosta oboznámi zú astnneých o dlžobách. Problematika
odstupného starostu 6,381,25 €, dlžoba na vodovod 18.654 €, na rozhlase
ostala dlžoba 2.762 €.
Z kontokorentného úveru je vy erpané 8.358 €.
Spolu dlžoba:
842 € nezaplatených faktúr firme Chudovský
1,192,43 € spolo ná úradov a

Rozpo et – nemáme všetky údaje k kompletizácii rozpo tu.
o je nutné:
- Prestavba Domu smútku
- - obdržané financie – 200.000,- Sk za ktoré je nakúpený krov, tieto
financie musia by do konca roka investované
- Oprava stolov v kultúrnom dome
- Predpokladaná investícia – 300 €.
- Výmena rúr na kachliach v kultúrnom dome
- Oprava vývesných tabú obce
- Za zástupcu bol ustanovený Bc. Miroslav Minar ík.
- Problematika Tesco busu využívaného 1x týždenne po dohode s obcami
Kostolec a Záskalie.
- Jednotka civilnej ochrany
- Za zodpovedných boli starostom stanovení poslanci.
- Požiarna jednotka
- Prerokovanie možných zú astnených , zodpovedných
- - Fašiangy
- stanovený termín 05.marca 2011.
- Akcie Považskej vodárenskej spolo nosti.
Uznesenie z 2.zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 22.01.2011:
A. Konštatuje, že chýbajúci poslanci na 1. zasadnutí
Daniel urkovský
Ing. Lenka Vokelová
zložili zákonom predpísaný s ub poslancov.
A. Schva uje:
1. Overovate ov zápisnice: Daniel urkovský
Ing. Zdena Bohušová
2.
3.
4.
5.

Zapisovate a zápisnice: Ing. Lenka Vokelová
Plat starostu vo výške 922 € mesa ne na úväzok 6 hodín denne.
VZN 1/2011 o miestnych daniach a odpadoch
VZN . 2/2011 o opatrovate skej službe

B. Berie na vedomie
1. Informáciu starostu s aktuálnym stavom a s plánmi na aktuálny rok
2011.
Overovatelia: Daniel urkovský
Ing. Zdena Bohušová
ubomír Novosad, starosta obce
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová

