Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 12.januára 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Bc.Branislav Ildža – ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Opätovné prerokovanie vyplatenia odstupného bývalej starostke
5. Rozhodnutie o výške daru pre deti pri uvítaní do života obce Richvald
6. Domový poriadok 16 – bj Richvald
7. Žiadosti
8. Rôzne – diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver

K bodu 1
Mimoriadne zasadnutie OZ otvorila a viedla Mgr.Zuzana Germanová, starostka obce,
podľa schváleného programu. Konštatovala, že podľa prítomnosti poslancov na zasadnutí, je
zasadnutie uznášania schopné.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Martin Tej a Jozef Tej, zapisovateľka Magdaléna
Tejová.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3
Pri kontrole plnenia uznesenia sa konštatovalo, že prijaté uznesenie OZ sa priebežne plnídenný stacionár sa otvára 16.1.2015, práce na prístavbe šatní k ZŠsMŠ pokračujú- prebieha
výberové konanie na elektroinštaláciu a kúrenie.
K bodu 4
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyplatenie odstupného odchádzajúcej starostke
Ing.Anne Foľtovej .
V zmysle zákona 253/1994 Zb. - § 5 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v znení neskorších predpisov OZ schválilo vyplatenie 3 mesačného odstupného
počítaného z priemernej mzdy za posledných 12 mesiacov bez náhrady mzdy za nevyčerpanú
dovolenku. Uznesenie OZ číslo 7 B/1
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5
Poslancom OZ bol predložený návrh daru pre deti pri uvítaní do života obce Richvald.
Poslanci OZ schválili finančný dar vo výške 20,00 € na dieťa. Uznesenie OZ č.7 B/2
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 6
Návrh domového poriadku v 16.bytovej jednotke bol poslancom OZ predložený
v písomnej podobe. Tento návrh poslanci vzali na vedomie. Domový poriadok sa bude
schvaľovať na nasledujúcom zasadnutí OZ po pripomienkovaní.
K bodu 7
Na Obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti, ktoré by boli predmetom rokovania
Obecného zastupiteľstva.
K bodu 8
V tomto bode rokovania poslanci určili termín Obecnej zabijačky na 14.2.2015. Ostatné
náležitosti uvedenej akcie budú predmetom rokovania na riadnom zasadnutí OZ 16.1.2015.
K bodu 9
Predložený návrh na uznesenie poslanci OZ schválili. Uznesenie číslo 7 tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 10
Po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu starostka obce zasadnutie OZ
ukončila.

Zapísala: Magdaléna Tejová

Mgr.Zuzana Germanová
starostka obce

Za overovateľov zápisnice:
Martin Tej

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

Jozef Tej

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

