UZNESENIE
z riadneho Obecného zastupiteľstva v Sklabini
konaného dňa 21.06.2017

Obecné zastupiteľstvo v Sklabini v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo 21.06.2017 tieto uznesenia:
a) berie na vedomie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kontrolu plnenia uznesení a priebežnú bilanciu obce
kontrolu z MINV SR k dotácii na vojnové hroby
informáciu o stretnutí s Ing. Vyskočom k dažďovej kanalizácii
informáciu o Oslavách obce – 775. výročie
žiadosť o finančný príspevok pre CVČ, presunutie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na nasledujúce
zasadnutie a spracovanie legislatívnych podkladov k poskytnutiu zo strany hlavnej kontrolórky
žiadosť poslancov o preverenie dodatku k VZN o záväzných častiach ÚPN-O zo strany zastupujúcej
starostky a hlavnej kontrolórky
návrh konceptu spoločného právneho zástupcu v rámci Spoločného stavebného úradu
informáciu o valnom zhromaždení Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
informáciu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017
riešenie ambulantného predaja pred obecným úradom – nutnosť riešiť to v dodatku VZN
vypúšťanie odpadu z hospodárskych objektov do kanalizácie – nutnosť riešiť to v pripravovanom VZN
potrebu doriešiť výnimku pre sezónny predaj ovocia a zeleniny na základe pripomienok občanov
informáciu o kompletnej prestavbe webového sídla obce
informáciu o potrebe riešiť dodržiavanie nočného kľudu pri súkromných oslavách
informáciu o výstavbe chodníka od obecného úradu k bytovke
žiadosť M. Samčíka o úpravu vjazdu na pozemok so zásahom do miestnej komunikácie
zámer OZ Hradečnica darovať obci sochu A. Kučmovej na miestnom cintoríne s tým, že sa vymení
a upresní tabuľa
informáciu o výzve na rekonštrukciu objektov z Programu na rozvoj vidieka (obecný dom, Dom smútku)
poďakovanie zastupujúcej starostky za pomoc a sponzorské príspevky na podujatí Deň rodiny

b) schvaľuje:
01/36/06/2017
Návrhovú komisiu
Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce komisie, a to predkladať návrhy uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 21.06.2017
Obecné zastupiteľstvo volí členov komisie:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

Denisa Martinková, Milan Kováč
7
7
0
0
0
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02/36/06/2017
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sklabini v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo 21.06.2017 toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

7
7
0
0
0

03/36/06/2017
Plán práce obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sklabini v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo 21.06.2017 toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

7
7
0
0
0

04/36/06/2017
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sklabini v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo 21.06.2017 toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017.
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

6
6
0
0
1

c) ukladá:
−

zastupujúcej starostke zverejniť výsledky kontroly a vyšetrovania ohľadne dotácie na cintorín

V Sklabini 21.06.2017

Anna Silvestrová
zastupujúca starostka obce
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