Obecný úrad

P o l i a n k a

Z á p i s n i c a
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného
dňa 23. 9. 2013
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Kolárik Ľubomír
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka.
Privítal prítomných poslancov a ostatných hostí (viď prezenčná
listina)
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode
zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z
celkového počtu 5 boli prítomní 5 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení navrhol starosta
poslancov: p. Milana Dingu a p. Ing. Štefana Vičíka.
Obecné zastupiteľstvo v Polianke
overovateľov zápisnice a uznesení.
Po
tomto
prečítal
starosta
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./
5./

prítomným

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení
Rôzne pripomienky a návrhy
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Návrhy na doplnenie programu:

--

hlasovaním

-

program

schválilo

dnešného

2./ Kontrola uznesení
–––––––––––––––––––––
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Starosta informoval o výsledkoch kampane o vytvorení databázy emailových adries a mobilných čísel, pre informovanosť občanov.
Informácie poţiadali (pri počte 150 ks rozoslaných dotazníkov)
- e-mailovou adresou: 7 domácností
- sms správou: 15 domácností
- e-mailovou adresou aj sms správou: 5 domácností
Domácnosti, ktoré poţiadali o informácie prostredníctvom e-mailu,
boli zaevidované a sluţba im bude poskytovaná. Takáto informovanosť
občanov je pre obec bezplatná.
Pri sluţbe pre informovanie sms správou by bolo potrebné zakúpiť
kredit. Z dôvodu, ţe táto sluţba je spoplatnená a pre malý záujem o
informácie prostredníctvom sms správy starosta obce navrhol sluţbu
neposkytovať.
Starosta obce navrhol uznesenie:
Obecné
zastupiteľstvo
obce
Polianka
neschvaľuje
informačných SMS financovaných z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kroupa Vítězslav, Dinga Milan
Proti: Kolárik Martin
Zdržal sa: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan
Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené.
Poslanec Kolárik Martin pred hlasovaním upozornil
postavenie uznesenia.

zasielanie

na

negatívne

3./ Rôzne pripomienky a návrhy
–––––––––––––––––––––––––––––V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Ţiadosť TJ Tatran Polianka o zakúpenie záhradného traktora –
kosačky na údrţbu futbalového ihriska.
U z n e s e n i e číslo 27/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka zamieta žiadosť TJ Tatran
Polianka o zakúpenie záhradného traktora – kosačky s odôvodnením, že
momentálne má obec rozpracovaný projekt na obstaranie traktora s
príslušenstvom z fondových finančných zdrojov.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
b) Ţiadosť p. Holčíka Petra (nájomca priestorov baru v KD) o
zriadenie plynovej prípojky do budovy Obecného úradu a kultúrneho
domu. Náklady na zriadenie plynovej prípojky budú do 2 000,- EUR.
U z n e s e n i e číslo 29/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje žiadosť p. Holčíka
Petra o zriadenie plynovej prípojky do budovy Obecného úradu a
kultúrneho domu.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a poţiadavkách občanov.

členovia.

Starosta
obce
informoval
o
zámere
vybudovať
autobusovej zástavke oproti kultúrnemu domu.

Hovorilo

zastrešenie

Kolárik Martin – ţiada na kaţdom zasadnutí predloţiť správu
vyuţívaní fondov; aké projekty sú rozprecované, napredovanie
úspešnosť jednotlivých projektov.

sa
na
o
a

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho
starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.

---------------------starosta obce

Overovatelia:

Ing. Vičík Štefan

----------------------

Dinga Milan

----------------------

