Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 24.01.2018 (streda) v kancelárií
starostu obce od 14.30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Predajňa rozličného tovaru v obci
5. Rôzne a diskusia
6. Záver
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K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 14.30. hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že z 5 poslancov su prítomný 3,
teda OcZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program:
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Predajňa rozličného tovaru v obci
5. Rôzne a diskusia
6. Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Peter Katko, Tibor Kukolík, Mária Hampachelová Bc.
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Márií Hampachelovej Bc.
Za hlasovali: Peter Katko, Tibor Kukolík, Mária Hampachelová Bc.
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.3

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti od posledného stretnutia
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K bodu č.4

Predajňa rozličného tovaru v obci

Starosta obce oboznámil členov OcZ , o informáciach od nájomcu Macko family
s.r.o v priestoroch OcU , kde prevádzkujú predajňu rozličného tovaru, že nájomca zo
závažných zdravotných priestorov ukončuje prevádzku potravín. OcZ sa jednohlasne
zhodlo, že obec Trebušovce potrebujú predajňu a priestori ostanú na prenájom
naďalej za minule dohodnuté podmienky , ďalšiemu nájomcovi.
Za hlasovali: Peter Katko, Tibor Kukolík, Mária Hampachelová Bc.
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.5 Rôzne a diskusia
Starosta dal slovo členom OcZ aby sa vyjadrili alebo navrhli ďalšiu tému .
Nakoľko nikto nemal žiadne dodatky tak sa tento bod ukončil.
Za hlasovali: Peter Katko, Tibor Kukolík, Mária Hampachelová Bc.
Proti hlasovali: ----

Zdržali sa:---K bodu č.6 Záver
Po vyčerpaní bodov z programu sa starosta poďakoval zučastneným členom OcZ a
ukončil zasadnutie.

Zapísal:

Mária Hampachelová Bc. ....................................

V Trebušovciah dňa 24.01.2018

….......................................
Mária Hampachelová Bc.
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….......................................
Kristián Matocha

Uznesenie č.01/2018

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 24.01.2018,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od.14.30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Mária Hampachelová Bc.(3),
Hlasovali za: (1),(2),(3), proti:-------

zdržali sa-------

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa
Uznesenie č.1-02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Hampachelovú Bc.
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Mária Hampachelová Bc.(3)
Hlasovali za: (1), (2),(3), proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č. 3

Kontrola prijatých uznesení
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Uznesenie č.1-03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Mária Hampachelová Bc.(3)
Hlasovali za: (1), (2),(3), proti:-------

zdržali sa-------

K bodu č.4 Predajna rozličného tovaru v obci
Uznesenie č.1- 04/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Prevádzku rozličnéhé tovaru naďalej v priestoroch OcU , podľa podmienok dohodnutých
ako pri predošlom nájomcovi.
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Mária Hampachelová Bc.(3)
Hlasovali za:(1), (2),(3),(4) proti: ----------, zdržali sa--------

Potvrdzujem súlad uznesením 1-01/2018 až 1-04/2018 so zápisnicou.

V Trebušovciach 24.01.2018
….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce
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