ZÁPISNICA
z XI. zasadnu tia O b ecn ého zastupi t eľstva ob ce Slavošov ce
spísaná v Slavošovciach, dňa 27.07.2020
Prítomní :

-

poslanci: podľa prezenčnej listiny
starosta obce: Ing. Štefan Bašták
zapisovateľka: Galina Smädová
hlavný kontrolór: Ján Kováč

Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
3. Informácia o činnosti Sociálneho podniku obce Slavošovce a návrh na vybavenie
preklenovacieho úveru
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie, ukončenie
Priebeh zasadania:

K bodu 1. Otvorenie , určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril Ing. Štefan Bašták, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Starosta dal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice menoval : l. Ing. I. Frák
2. E. Kočišová
Uznesenie č. 135/07/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce:
- schvaľuje overovateľov zápisnice a program rokovania
7 - L. Klobušníková, Ing. I. Frák, E. Potomczyková
E. Kočišová, P. Bartók, Bc. J. Lalik, D. Janíčko
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 – Ing. A.Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ previedla referentka OcÚ
p. Smädová. Poslanci OZ konštatovali, že uznesenia sú plnené priebežne.
Uznesenie č. 136/07/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
- berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ

7 - L. Klobušníková, Ing. I. Frák, E. Potomczyková
E. Kočišová, P. Bartók, Bc. J. Lalik, D. Janíčko
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 – Ing. A.Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 3. Informácia o činnosti sociálneho podniku obce a návrh na vybavenie
preklenovacieho úveru
O činnosti sociálneho podniku obce informovala p. Potomczyková. Informovala o zaslaní
verejného obstarávania na kontrolu na ministerstvo. Do schválenia verejného obstarávania nebude
poskytnutý finančný príspevok v zmysle zmluvy o NFP vo výške 59.400,-- €. Sociálny podnik
získal zákazku, ktorú nevie v termíne splniť, nakoľko nemá dostatočné náradie. Aby sa toto mohlo
zakúpiť a taktiež zaplatiť faktúry za nábytok a motorové vozidlo, navrhuje p. Potomczyková
požiadať o preklenovací úver.
Hlavný kontrolór obce informoval o možnostiach vybavovania úveru, ale investičného, ktorý by
bol vo výške schváleného NFP. Je potrebné vyžiadať ponuky od troch bánka a po ich prehodnotení
je možné začať vybavovať úver.
Uznesenie č. 137/07/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Slavošovce
- súhlasí s oslovením troch bánka za účelom predloženia ponuky na poskytnutie úveru vo výške
54.900,-- €, čo je čiastka, ktorá bude krytá zmluvou o NFP
7 - L. Klobušníková, Ing. I. Frák, E. Potomczyková
E. Kočišová, P. Bartók, Bc. J. Lalik, D. Janíčko
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 – Ing. A.Kolesárová, P. Nosál

Hlasovanie: za:

K bodu 4. Rôzne
Ing. Štefan Bašták – podal informácie o prebiehajúcich projektoch
K bodu 5 . Návrh na uznesenie, ukončenie
Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 27.07.2020
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 hod.
Zapísala: Galina Smädová
....................................................
Ing. Štefan Bašták
starosta obce
Overovatelia:
Ing. I. Frák

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

E. Kočišová

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

UZNESENIA 135/07/2020 – 137/07/2020 PODPISANE STAROSTOM OBCE

