Zápisnica
Z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.8.2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Propozície kultúrno-športového dňa
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo. Privítal
prítomných, konštatoval že zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je
prítomných 6. Zároveň oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom
jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Petra Grundzu a Vasila Siváka, za zapisovateľku
bola určená pani Bc. Mackaničová.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, že úlohy prijaté na
minulom zasadnutí boli splnené alebo sú v štádiu splnenia, ide hlavne o osadenie
spomaľovačov.
4. Starosta obce spolu s poslancami vypracovali a schválili propozície kultúrno-športového
dňa, ktorý sa bude konať 23.8.2015. Boli rozdelené jednotlivé úlohy a dohľad pri
organizovaní jednotlivých disciplín.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. V diskusii vystúpil ako prvý Vasil Sivák, ktorý sa informoval ako to bude s občerstvením
počas kultúrno-športového dňa. Starosta obce a poslanci sa dohodli, že každý občan bude mať
nárok na 1 porciu gulášu, ktorý pripravia poslanci obce a ½ kofoly alebo piva. Starosta obce
v diskusii oboznámil poslancov s približným priebehom tohto dňa, ako to bolo po minulé
roky a poprosil ich a vzájomnú spoluprácu.

U z n e s e n i e č. 6/ 2015
z 6. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 17.8.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej
Uznesenie č. 1/2015
A. Berie na vedomie
Určenie zapisovateľky zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie overovateľov
pánov Petra Grundzu a Vasiľa Siváka.

............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Uznesenie č. 2/2015
B. Schvaľuje
Propozície kultúrno-športového dňa konaného 23.8.2015.

............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 3/2015
C. Ukladá
Zorganizovať kultúrno-športový deň.
T: 23.8.2015
Z: poslanci OZ

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová
Overovatelia: Peter Grundza
Vasil Sivák

...................................
...................................
...................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

