Zápisnica č. 5
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo
dňa 15.08.2018 o 18,00 hod. v budove obecného úradu Kostolná Ves

PRÍTOMNÍ:

1. ÚVOD

Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová
Poslanci OZ: Ing. Dušan Hnáth, Mgr. Alexandra
Kurincová,
Tomáš Mercek, Daniel Kluvanec
Obyvatelia obce: podľa priloženej prezenčnej listiny

a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Voľba návrhovej komisie

2. PROGRAM
a)
Komunálne voľby 2018 – utvorenie počtu volebných obvodov
b)
Komunálne voľby 2018 – určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018 - 2022
c)
Komunálne voľby 2018 – určenie výkonu funkcie starostu obce Kostolná Ves na funkčné obdobie
2018 -2022 rozsah úväzku.
d)
Návrh zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na uzatvorenie nájomných zmlúv byty
v obci Kostolná Ves pre TO-MY STAV Kanianka.

3. DISKUSIA
4. ZÁVER
1. ÚVOD
OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Žofčinová, privítala prítomných poslancov obce.
Skonštatovala uznášaniaschopnosť OZ.
Prečítanie programu zasadnutia starostkou obce. Programom sú blížiace sa KOMUNÁLNE VOĽBY
2018
HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
b) Určila:zapisovateľa zápisnice: Mgr. Alexandru Kurincovú
overovateľov zápisnice: Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek
c) predsedu návrhovej komisie: Ing. Dušan Hnát
členov: Daniel Kluvanec, Tomáš Mercek

2. PROGRAM
a)
Komunálne voľby 2018 – utvorenie počtu volebných obvodov
Starostka obce citovalá volebný zákon v súlade s § 166 odst.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné
obdobie 2018 až 2022 pre obec Kostolná Ves jeden volebný obvod
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HLASOVANIE
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
V Kostolnej Vsi 15.08. 2018

b) Komunálne voľby 2018 – určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018 - 2022
Starostka obce informovala, že v súlade s § 11. odst.3 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves na celé volebné obdobie 2018 až 2022 v počte 5

c) Komunálne voľby 2018 – určenie výkonu funkcie starostu obce Kostolná Ves na funkčné
obdobie 2018 -2022 rozsah úväzku.
Obecné zastupiteľstvo
Určuje
v súlade s § 11 odst.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie starostu obce Kostolná
Ves na funkčné obdobie 2018 až 2022 v rozsahu celého úväzku.

HLASOVANIE:
ZA :
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA : 0
d) Návrh zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na uzatvorenie nájomných zmlúv
byty v obci Kostolná Ves pre TO-MY STAV Kanianka.
Pri predkladaní žiadostí o byty museli byť dodržané podmienky:
a.) čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch žiadateľa (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah
k bytu, bytovému domu alebo rodinnému domu)
b.) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo živnostenský list alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o priznaní dôchodku
c.) doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem nezaopatrených detí) za
predchádzajúci kalendárny rok. ( Schopnosť žiadateľa platiť riadny nájom).
d.) držiteľ preukazu ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia. Starostka obce predložila
zoznam žiadateľov na doporučenie pre firmu TO-MY-STAV ako majiteľa bytovky, ktorí spĺňali požiadavky.
HLASOVANIE:
ZA :
PROTI:
ZDRŽALI SA :

4
0
0

3 DISKUSIA
V diskusii neboli žiadne podnety, návrhy ani pripomienky ani od občanov ani od poslancov.

4 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka, ktorá poďakovala všetkým zúčastneným za
účasť.
Zapisovateľka: Mgr. Kurincová Alexandra

….………………………..

Overovatelia:

p. Mercek

…………………………….

p. Kluvanec

…………………………….
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