ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 26.01.2017
Prítomní poslanci: 5

Ospravedlnení: 2 Ing.Gučková, Ing.Veselský
Neospravedlnení: Ing.Mgr Gergelová

Overovatelia: p.Baránek, Ing.Macháček
V texte zápisnice budú uvádzané skratky mien poslancov OZ:
Baránek Jozef: BJ
Belko Marek: BM
Gegrelová Gabriela, Ing. Mgr.: GG
Gučková Andrea, Ing.: GA
Hlubocká Alena: HA
Hlúpik Karol: HK
Macháček Miloš, Ing.: MM
Veselský Marek, Ing.: VM
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Zloženie sľubu poslanca OZ.
Rôzne.

Uznesenie č.1/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 4 BJ, HA, HK, MM
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Z minulého zasadnutia neboli na kontrolu žiadne uznesenia.
K bodu 3
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom OZ, že nakoľko sa
poslankyňa OZ, GG, nezúčastnila na zasadnutiach OZ celý jeden rok
(365 dní), zaniká jej mandát poslanca OZ na základe Zákona
č.369/1990 Zb. O OBECNOM ZRIADENÍ, PIATA ČASŤ, POSLANCI, §25 –
Povinnosti a oprávnenia poslancov, bod (2) Mandát poslanca zaniká,
písmeno g) ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Vo „Voľbách do orgánov
samosprávy obcí“, ktoré sa konali 15.11.2014, bol prvým náhradníkom
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p. Andrej Irša, ktorý sa svojho mandátu písomne vzdal. Druhým
náhradníkom bol pán Marek Belko, ktorý mandát poslanca OZ prijal.
Starostka obce požiada p. Marka Belka, aby zložil slávnostný sľub
poslanca OZ. Pán Marek Belko svojim podpisom potvrdil zloženie sľubu
a po zložení sľubu mu starostka obce odovzdala osvedčenie o zvolení
a popriala mu veľa úspechov v práci v OZ.
Uznesenie č.2/2017
OZ v Kátove konštatuje, že novo nastúpený poslanec obecného
zastupiteľstva, pán Marek Belko, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 4
Rôzne
a) KVETINOVÉ DNI: starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že
termín konania podujatia KVETINOVÉ DNI je 13.5.2017. Iné
záležitosti
ohľadom
kvetinových
dní
sa
budú
riešiť
na
samostatných stretnutiach
b) VTÁČIA CHRÍPKA: v tomto bode starostka obce oznámila, že bolo
RUVZ v Senici oznámený výskyt vtáčej chrípky na Skalických
rybníkoch, a preto boli prijaté ochranné opatrenia.
Uznesenie č.3/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 4a) až 4b).

.............................
starostka obce

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.01.2017
Uznesenie č.1/2017
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Uznesenie č.2/2017
OZ v Kátove konštatuje, že novo nastúpený poslanec obecného
zastupiteľstva, pán Marek Belko, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.3/2017
OZ v Kátove berie na vedomie informáciu v bode 4a) až 4b).

............................
starostka obce

.............................
overovatelia zápisnice

3

