Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Hriadky , konané dňa 09.09.2011
o 19:00 hod.
Prítomní: starosta obce: Milan Rohaľ
kontrolórka obce : J. Čačková Ing.
poslanci:
V. Beneš
M. Danko Mgr.
P. Pešta
M. Buzinkai
J. Vincenčík
ospravedlnený
Program:
1, Otvorenie
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
3, Schválenie programu.
4, Vstup obce do združenia obci pre vytvorenie MAS
5, Predĺženie úverového produktu -Superlinky č.18376 v Dexia banke pobočka Michalovce
6, Finančná situácia v obci
7, Rôzne
8, Diskusia
9, Záver
1, Otvorenie:
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Rohaľ – starosta obce.
Konštatoval, že z 5 poslancov je prítomných 4 poslancov OZ bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Program bol jednomyseľne schválený.
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená: Mária Buzinkaiová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení: Peter Pešta
Miroslav Buzinkai.
Hlasovanie za schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 4 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai, M. Danko , P. Pešta , )
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov
4, Vstup obce do združenia obci pre vytvorenie MAS
Starosta oboznámil prítomných poslancov a prítomných občanov o vstup obce do združenia pre
vytvorenie MAS.
Hlasovanie za prijatie uznesenia: č. 09/09/11/01 schválenie Vstup obce do združenia pre
vytvorenie MAS – Sečovský región.
Za: schválenie : Vstup obce do združenia obci pre vytvorenie MAS: V. Beneš , M. Danko, M.
Buzinkai, P. Pešta.
Proti: 0

Zdržal sa: 0
5, Predĺženie úverového produktu -Superlinky č.18376 v Dexia banke pobočka Michalovce
Starosta oboznámil prítomných poslancov o úverovom produkte a dal hlasovať .
Hlasovanie za prijatie uznesenia: č. 09/09/11/02 Schválenie predĺženie úverového produktu
Superlinky č. 18376 v Dexia banke pobočka Michalovce:
Za: schválenie : Predĺženie úverového produktu Superlinky č. 18376v Dexia banke pobočka
Michalovce: V. Beneš , M. Danko, P. Pešta, M. Buzinkai.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6, Finančná situácia v obci
Starosta oboznámil prítomných o situácií v akej sa nachádza obec . Nakoľko má splácať podlžnosti
p. Nehajovi – splátkový kalendár. Oboznámil občanov o tom, že dobre by bolo prenajať bývalú
školu, nakoľko tam iba chátra.
7, Rôzne – Diskusia
p. Bajus, kto zapríčinil situáciu spojenú s p. Nehajom – bývalé vedenie OcÚ
p. Berešová, ohľadom vody na Severnej ulici – už je to v riešení na budúci mesiac
p. Uhrinová, ohľadom povodní , čo sa dá urobiť- podáva sa nová výzva na riešenie situácií
s povodňami na otázky reagoval starosta obce.
8, Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a zúčastneným za účasť a ukončil zasadnutie OZ obce
Hriadky.

