ZÁPISNICA
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 07.09.2017 o 18,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Haláčovciach
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, ktorá úvodom privítala
prítomných poslancov a konštatovala, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili
piati poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla starostka
obce p. Martina Mokryša a p. Ivana Ďurkáča.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Andrea Pyteľová.
Starostka obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pani Renátu Mozolovú ako
predsedu, pána poslanca Petra Bajzíka a pani poslankyňu Mgr. Miroslavu Flimelovú ako
členov.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K takto navrhnutému
programu neboli podané žiadne pripomienky a bol odsúhlasený.
PROGRAM
1. Kontrola uznesení
2. Prejednanie uskutočnenia Osláv obce
3. Prejednanie Správy audítora za rok 2016
4. Organizačné záležitosti
5. Dotazy poslancov na starostku obce
6. Dotazy občanov na poslancov a na starostku obce
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že bola uložená
úloha:
- vypracovať nájomnú zmluvu so sl. Luciou Hlavinovou o nájme obecného pozemku p.č.
874/4
- zaslať výpovede z nájmu dlhodobým neplatičom
Tieto uložené úlohy boli splnené.
2. Prejednanie uskutočnenia Osláv obce
V tomto bode vystúpila pani starostka žiadala o zmenu termínu konania osláv obce na
23.09.2017 z dôvodu objednania vystupujúcich. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k danej téme
a rozdeľovali si úlohy pri uskutočnení osláv. Poslanci pristúpili k hlasovaniu o zmene
termínu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
3. Prejednanie Správy audítora za rok 2016

V tomto bode podala pani starostka Ing. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie Správy
audítora za rok 2016. Poslanci po prečítaní správy pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4. Organizačné záležitosti
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že v mesiacoch október,
november a december by bolo vhodné zorganizovať kultúrne podujatia: Stretnutie dôchodcov,
ktoré sa uskutoční 05.11.2017 o 15,00 hod., Mikuláš pre deti sa uskutoční 05.12.2017
o 17,00 hod. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým akciám a rozdeľovali si úlohy na
organizáciu.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
5. Dotazy poslancov na starostku obce
Prítomní poslanci nemali dotazy na starostku obce.
6. Dotazy občanov na poslancov a na starostku obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané
pripomienky a následne bol schválený.
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým
poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
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