OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
31.decembra 2016 o 13.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Neprítomný :

ospravedlnený
: Vargová K, Ihnát peter
neospravedlnený : -/Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková,
ktorá prítomných privítala a konštatovala, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zároveň konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je
prítomných 5 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
je toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Ing. Igor Lukáč
Ján Tomáš
Za zapisovateľku bola poverená: Čuhaničová Maria
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného zastupiteľstva,
Navrhovaný program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 8.12.2016
Žiadosť p. Tomáša
Rôzne
Diskusia
Záver
Priebeh jednania :

1.Kontrola plnenia uznesenia zo 6. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 8.12.2016 boli splnené. Na základe toho bol predložený návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 1/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 8.12.2015
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,M Durik

,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Žiadosť p. Tomáša- Predkladá: Starostka obce
Dna 29.12.2016 p. Ján Tomáš podal žiadosť o schválenie práva vzdať sa odmeny poslanca a člena
komisií OZ .
Túto žiadosť podal z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku. Poslanci žiadosť posúdili a keďže
je v súlade s čl. 9 bod 1 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií a neposlancov. Poslanci schválili žiadosť.

I.

Uznesenie číslo 2/7/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Schvaľuje žiadosť p. poslanca Tomáša o o vzdaní sa odmeny poslanca a člena komisií
súlade s čl. 9 bod 1 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií a neposlancov.

Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Durik Michal, Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

V bodoch rôzne a diskusia nevystúpili žiadni poslanci a starostka poďakovala za účasť a zasadanie
ukončila.

