Obecný úrad v B o l i a r o v e, okres: Košice-okolie
Číslo: 3/2015

V Boliarove, 28.01.2015

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 28.01.2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 28.01.2015
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej
lehote a že všetci poslanci OZ a členovia rady OZ boli na toto osobne včas
pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov OZ, je prítomných
7 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 odst. 2
zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice sa určuje
1. Ondrej Čobák

2. Matúš Haľko

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
5. Rôzne: -Žiadosť p. A. Gábora o financovanie pretlaku popod cestu
- Vysporiadanie pozemkov: 1. Maťoková Nadežda
2. Klempár Andrej
6. Správa kontrolórky obce z vykonaných kontrol.
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Rokovanie
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starosta obce František Hlavatý otvoril 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Boliarove.
K bodu č.2 Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Haľková, pracovníčka OU
Za overovateľov zápisnice : Ondrej Čobák a Matúš Haľko
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 14/2015

K bodu č.3 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce František Hlavatý, oboznámil prítomných s programom 2.
zasadania OZ v obci Boliarov.
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 15/2015

K bodu č.4 Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starosta obce František Hlavatý, urobil kontrolu uznesení z predchádzajúceho
OZ, s konštatovaním, že všetky uznesenia boli splnené.
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 16/2015

K bodu č. 5 Rôzne
V tomto bode bolo prerokované:
Žiadosť p. A. Gábora o financovanie pretlaku popod cestu
- Vysporiadanie pozemkov: 1. Maťoková Nadežda
2. Klempár Andrej
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 17/2015

K bodu č. 6 Správa kontrolórky obce z vykonaných kontrol
Ing. Dorovová, kontrolórka obce, predniesla správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za obdobie 2013-2014.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 18/2015

K bodu č.7

Diskusia.

Čobák: Voda v hornej osade, kedy bude prístupná.
Gábor: Deti do MŠ chodia zablatené.
Ilenin: Vodojem treba uviesť do prevádzky.
Nováková: Zákazky nad 1000,- Eur treba robiť elektronické trhovisko. Prečo bola daná
brána na cestu ku katolíckemu kostolu.
Maťok: Každá domácnosť v dolnej rómskej osade dostane nádobu na vývoz odpadu
a VKK nech sa zlikviduje.
Novák: Žiadam o vysvetlenie čo s prípojkou k domu č. 30.

UZNESENIE
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Boliarov
zo dňa 28.01.2015

Obecné zastupiteľstvo v Boliarove s počtom 7 je uznesenia schopné
a prijíma nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Boliarove
S ch v á ľ u j e:
1. Overovateľov zápisnice : Ondrej Čobák a Matúš Haľko

Uznesenie č. 15/2015
Schvaľuje
Program 2. zasadnutia OZ v Boliarove

Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Boliarove
Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Boliarove
Berie na vedomie:
- Žiadosť p. Alexandra Gábora
- Žiadosť p. Nadeždy Maťokovej
- Žiadosť p. Andreja Klempára
Ukladá
1.Urobiť GP na cesty (Gábor Alexander, horná rómska osada) a zároveň rozparcelovať
pozemky v hornej rómskej osade.
2. Projektovú dokumentáciu (odkanalizovanie) k domácnostiam so súp. č. 2
a súp.č.113
3. Sprevádzkovať vodovod do 31.3.2015
4. Do budúceho OZ doriešiť cestu ku katolíckemu kostolu.

Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Boliarove
Berie na vedomie:
Správu kontrolórky obce Ing. Dorovovej o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za obdobie 2013-2014.

Overovatelia zápisnice
Ondrej Čobák .............................................

Matúš Haľko .........................................

František Hlavatý
starosta obce

