OBEC VEĽKÁ VES

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.12.2013 v zasadačke obecného úradu vo Veľkej Vsi
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola Uznesenia
Podnety občanov
Informácia ROEP
Bezpečnostný projekt – oznámenie
Zaradenie do majetku – tenisové ihrisko
Verejné osvetlenie - ponuka
Rôzne
Návrh Uznesenia
Diskusia
Záver

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce J. Líška otvoril zasadnutie privítaním poslancov na 17-om zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Prečítal program ktorým sa pracovné zasadnutie bude niesť.

2.
Určenie zapisovateľa
Zapisovateľ: Brigita Petianová
3.
Podnety občanov
Nebol žiadny podnet zo strany občanov obce
4.
Kontrola Uznesenia
Starosta obce prečítal Uznesenia z predošlého zasadnutia a informoval o plnení uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

5. Informácia o registri obnovenej evidencie pozemkov v katastri Obce Veľká Ves
Starosta informoval o vykonávaní registra obnovenej evidencie pozemkov v katastri Obce Veľká Ves , kde
každému vlastníkovi bol zaslaný list o nájdených vlastníckych právach k pozemkom. Za úhradu poplatku bude
nájdený majetok zapísaný na list vlastníctva vlastníkovi.

6. Bezpečnostný projekt – oznámenie
Starosta obce J. Líška informoval poslancov o vypracovaní Vnútorného predpisu Bezpečnostného
projektu informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov Obce Veľká Ves..

7. Zaradenie do majetku obce - tenisové ihrisko
Poslanci odsúhlasili zaradenie tenisového ihriska do majetku obce.
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál, Mgr. J. Oravcová
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
S c h v a ľ u j e zaradenie tenisového ihriska do majetku obce Veľká Ves.
8. Ponuka Verejné osvetlenie- svietidlá
Starosta predložil ponuku svietidiel na verejné osvetlenie, ktoré zníži spotrebu elektrickej energie na verejnom
osvetlení. Poslanci odsúhlasili zakúpenie štyroch kusov svietidiel na verejné osvetlenie.
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OBEC VEĽKÁ VES
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
S c h v a ľ u j e zakúpenie 4 kusov svietidiel na verejné osvetlenie v Obci Veľká Ves

9. Rôzne – Informácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny
Starosta informoval poslancov o vykonávaní menších obecných služieb občanmi, ktorí sú v hmotnej núdzi.
Títo občania si budú musieť odpracovať v obci na menších obecných službách určitý počet hodín aby boli
poberať dávku v hmotnej núdzi.
10. Návrh Uznesení
p. Petianová prečítala návrh na Uznesenia
11. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto
12. Záver
Starosta poďakoval poslancom za ich účasť na pracovnom zasadnutí

Overovatelia: Mgr. Jarmila Oravcová ….........................................
MVDr. Ľuboslav Paál …...........................................

Napísala: Brigita Petianová
…..................................................
Jozef Líška
starosta obce
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