Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 04. 01. 2016
Prítomní poslanci: 6
Neprítomný: 1
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
1. Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.15 hod. poslancov a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta za zapisovateľku určil – Zuzanu Michalcovú, za overovateľov zápisnice: Ing. Lukáš
Baroš a Tomáš Ligas .
2. Starosta obce predniesol program rokovania:
Program (podľa pozvánky):
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Fačkov
4. Harmonogram zasadnutí OZ
5. Žiadosť
6. Diskusia.
7. Záver
, ktorý poslanci bez pripomienok schválili.
3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Fačkov
Starosta obce oboznámil poslancov s kandidátkami na voľbu hlavného kontrolóra obce Fačkov.
Podotkol, že na obecný úrad bola doručená len jedna kandidátka p. Janigovej, ktorú komisia
zložená z poslancov Milan Michalec, Rastislav Gabaj, Tomáš Ligas posúdila a skonštatovala,
že spĺňa všetky potrebné náležitosti prihlášky a odporúča OZ v počte hlasov 3 schváliť p.
Janigovú za hlavného kontrolóra Obce Fačkov.
Starosta ospravedlnil neprítomnosť p. M. Janigovej na voľbe HKO Obce Fačkov. Podotkol, že
p. Janigová funkciu HKO vykonáva v našej obci už dve funkčné obdobia. Keďže na obec bola
doručená len jedna kandidátka starosta skonštatoval, že druhé kolo voľby HKO nebude
potrebné. Po dlhšej diskusii dal starosta hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
I.

schvaľuje:
za hlavného kontrolóra Obce Fačkov p. Martu Janigovú na funkčné obdobie 2016 –
2022 a s nástupom od 01. februára 2016 a pracovným úväzkom 0,07.

Hlasovanie:
ZA: 6
Marek Macko
Miroslav Gazdík
Rastislav Gabaj

PROTI: 0
Milan Michalec
Tomáš Ligas
Ing. Lukáš Baroš

Uznesenie BOLO schválené
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ZDRŽAL SA: 0

4. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2016
Starosta obce navrhol termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré poslanci bez
pripomienok schválili.
Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje :
harmonogram obecných zastupiteľstiev v termínoch:

25.02. 2016
26.05. 2016
18.08. 2016
20.10. 2016
15.12. 2016

5. Žiadosti
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou od p. Králika, kde žiada obecný úrad o verejné
osvetlenie na križovatke. Spolu s p.Králikom sú na žiadosti podpísaní p. Tužinčin, p. Slyško
a p. Ľudvíková . Starosta a poslanci navrhli, že ak by sa malo robiť verejné osvetlenie na
križovatke, tak aby sa osvetlenie zapojilo len pri rodinnom dome p. M. Tužinčina. Po dlhšej
diskusii sa poslanci dohodli, že do budúceho zastupiteľstva starosta obce zisti všetky potrebné
náležitosti, ktoré treba na zapojenie a aké budú s tým spojené náklady.
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť J. Úradníka a manželky o odkúpenie časti parcely KN-C č.1174
v k. ú. Fačkov, kde starosta spolu so stavebnou komisiou vysvetlili poslancom, že boli pozrieť
návrh p. Jozefa Úradníka priamo v teréne a navrhujú odpredaj pozemku len 0,6bm v šírke na
začiatku oplotenia a v dĺžke cca 24bm a s podmienkou tak ako uvádzal v žiadosti, že
geometrický plán a znalecký posudok bude znášať na vlastné náklady.

6. Diskusia
L. Baroš navrhol aby na každom riadnom zasadnutí OZ p. Síčová vypracovala sumár
hospodárenia v hostinci Urbár .

7. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 19.15 hod.
Overovatelia zápisnice : Tomáš Ligas v.r.
Ing. Lukáš Baroš v.r.
Miroslav Čerňanec v.r.
starosta obce

Zapisovateľka: Zuzana Michalcová v.r.
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