Zápisnica č. 8/2011
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 15.11.2011

Prítomní poslanci:
Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter

Starosta obce:
Neprítomní poslanci:
Ostatní prítomní:

Hajko Martin
Handzuš Marián
podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
Vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže – predaj pozemku
Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
Príprava rozpočtu na rok 2012-2014
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin.
2. Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Schabjuková Alena
Javorský Róbert, Jackovič Martin

3. Návrhová komisia:

Javorský Róbert, Jackovič Martin, Pastrnák Peter

Obecné zastupiteľstvo prejednalo:
4. Kontrolu plnenia uznesení OZ predloženú Schabjukovou Alenou. OZ
uznesenia OZ boli splnené. (jednohlasne)

konštatuje, že

5. Správu kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za obdobie september – október 2011. OZ
berie na vedomie správu kontrolóra obce Ing. Novajovského Stanislava o vykonaných
kontrolách za obdobie september - október 2011. (jednohlasne)
6. Bod 6 programu rokovania OZ - Vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže – predaj pozemku
OZ bol z programu vypustený, nakoľko k 15.11.2001 do 12,00 hod. neboli podané žiadne
návrhy. OZ berie na vedomie vypustenie bodu 6 z programu rokovania OZ - Vyhodnotenie
obchodno-verejnej súťaže – predaj pozemku, nakoľko k 15.11.2001 do 12,00 hod. neboli
podané žiadne návrhy. (jednohlasne)

7. VZN č. 1/2009 a dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a súhlasí so zverejnením dodatku č. 2 k VZN 1/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na úradnej tabuli obce. OZ ukladá
ekonómke obce zverejniť dodatok č. 2 k VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady na úradnej tabuli obce v termíne do 30.11.2011.
(za: 4 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter)
8. Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2012 – 2014. OZ súhlasí so zverejnením návrhu rozpočtu
Obce Štôla na roky 2012 – 2014 na úradnej tabuli obce. OZ ukladá ekonómke obce zverejniť
návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2012 – 2014 na úradnej tabuli obce v termíne do
30.11.2011.
(za: 4 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter)
9. V rôznom:


Najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva - 15.12.2011, t.j. vo štvrtok o 16,00 hod.
(jednohlasne)



Mikuláš – 9.12.2011 o 16,30 hod. OZ ukladá predsedovi kultúrnej komisie uskutočniť dňa
9.12.2011, t.j. v piatok o 16,30 hod. akciu pre deti „Mikuláš 2011“. Zodpovedný: Marián
Handzuš (jednohlasne)

10. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal Hajko Martin – starosta obce.
11. Návrh na uznesenie predložil Javorský Róbert. OZ schvaľuje uznesenie z 8. zasadania OZ
jednohlasne.
12. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Schabjuková Alena

H a j k o Martin
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Jackovič Martin

..................................................

Javorský Róbert

..................................................

