ZÁPISNICA
Z 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 30.01.2015
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach
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 traja poslanci,
zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla starostka obce p. Renátu
Mozolovú a p. Mgr. Miroslavu Flimelovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Zuzana Mokryšová. Starostka
obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pani Mgr. Miroslavu Flimelovú ako predsedu, pani
poslankyňu Renátu Mozolovú a pána poslanca Martina Mokryša ako členov.
Hlasovanie:
Za: 3
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. Návrh na splátkové kalendáre pre p. Ľubomíra Bolfu na odstupné a na zariadenie v kuchyni KD
2. Interpelácie poslancov na starostku obce
3. Návrh na uznesenie
4. Záver
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1. Prejednanie návrhu na splátkové kalendáre pre p. Ľubomíra Bolfu na odstupné a na
zariadenie v kuchyni KD
Pani starostka informovala prítomných poslancov o návrhu splátkových kalendárov pre p.
Ľubomíra Bolfu. Na mimoriadnom zasadaní sa zúčastnil aj p. Ľubomír Bolfa, ktorý sa vyjadroval ku
Kúpnej zmluve a k splátkovým kalendárom. Po prejednaní, pán Bolfa súhlasil s navrhnutým
splátkovým kalendárom. Aj poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode nemali prítomní poslanci na starostku obce žiadne interpelácie.
3. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané pripomienky a
následne bol schválený.
4. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým poslancom za účasť
a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Renáta Mozolová
Zapísala: Zuzana Mokryšová

Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

