Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 26.04. 2013
_________________________________________________________________________
Prítomní: Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Pavol Lichvár, Peter Lichvár, Ján Príbeli
Neprítomní: Ing. Ján Macko, Jozef Huťanský
Ďalší prítomní: Alžbeta Molnárová, zapisovateľka zápisnice
Ing. Príbeliová Anna, hlavný kontrolór obce, Bc. Anna Tišťanová
PROGRAM :
• Otvorenie
• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• Rôzne (dodržiavanie cestného zákona, ihrisko, vykurovanie soc. bytov,.. )
• Diskusia
• Uznesenie
• Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ján Macko a Jozef Huťanský
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Peter Lichvár, Ján Príbeli
Zapisovateľka: Alžbeta Molnárová
Hlasovanie: za: 3 ( Lichvár, Lichvár, Príbeli )
proti : 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie: za: 3 ( Lichvár, Lichvár, Príbeli )
proti : 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Rôzne (dodržiavanie cestného zákona, ihrisko, vykurovanie soc. bytov,.. )
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu 3. Rôzne
– dodržiavanie cestného zákona, prítomná p. Bc. Anna Tišťanová
V tomto bode p. starostka privítala p. Bc. Annu Tišťanovú a udelila jej slovo. Pani Tišťanová
ozrejmila poslancom OZ situáciu týkajúcu sa poslanca Macka ( viď. Zápisnica zo dňa 16.04.2013 )
a vysvetlila všetky povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať v zmysle cestného zákona. Pretože p.
Macko, ktorého sa táto problematika najviac týkala, nebol na zasadnutí, p. Tišťanová uviedla, že
svoju účasť zopakuje za jeho prítomnosti. Ďalej starostka obce predložila poslancom dôkazy
o vlastníctve k pozemkom pod cestami.
- vykurovanie bytov – starostka uviedla, že vykurovanie sa bude riešiť zmenou stavby pred
dokončením.
- ihrisko – P. poslanec Macko povedal na minulom zasadnutí, že ihrisko je iba záťažou pre obec a je
ho potrebné vrátiť vlastníkom. Poslanci na to zareagovali tak, že je to nezmysel a poverili starostku
obce, aby sa pozemky konečne vysporiadali.
K bodu 4. Diskusia
V tomto bode padol návrh aby sa zasadnutia OZ konali o 18.00 hodine.
K bodu 5. Uznesenie
pani Molnárová prečítala tento návrh na uznesenie
Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Zapisovateľku zápisnice - A. Molnárová
Overovateľov zápisnice – Peter Lichvár, Ján Príbeli
b)berie na vedomie
Podané informácie starostky obce a p. Bc. Tišťanovej
c) odporúča
starostke obce - vysporiadať pozemky ihriska
Hlasovanie: za: 4 ( Lichvár, Lichvár, Príbeli )
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h.
Zapísala: Alžbeta Molnárová
V Bátorovej, dňa: 26.04.2013
Overovatelia:
Peter Lichvár ........................................
Ján Príbeli ........................................

