
Z Á P I S N I C A 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.03.2017 

Prítomní poslanci: 4 poslanci 

Počet poslancov: 5 poslancov 

 

PROGRAM: 

1. Zahájenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa z finančnej kontroly 

4. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

5. Schválenie Záverečného účtu za rok 2016 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

8. Prejednanie smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

Bod 1 – V tomto bode vystúpil starosta obce a po privítaní  poslancov oboznámil s predloženým 

programom. Program bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie za predložený program: 

Za: 4 poslanci                                                  Proti: 0 poslancov                          Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 2 – V tomto bode prebehla kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadnutia. Uznesenia boli 

splnené. 

Bod 3 – Ďalej v tomto bode starosta prečítal Správu z finančnej kontroly. Poslanci vzali Správu na 

vedomie. 

Bod 4 – V tomto bode starosta prečítal stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 

Bod 5 – Starosta v tomto bode oboznámil prítomných poslancov o vypracovanom Záverečnom účte. 

Poslanec Miron Kusin sa vyjadril, že chce bližšie skontrolovať Záverečný účet. 



Bod 6 – V tomto bode starosta prečítal poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku parc. .č 255/4, 

256/5 a 256/10 Márie Sidorovej Uličské Krivé č. 64 a Marcely Karbunikovej Uličské Krivé č. 64. 

Poslanci predaj jednohlasne schválili. 

Hlasovanie za predaj pozemkov: 

Za: 4 poslanci                                                   Proti: 0 poslancov                                 Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 7 – v tomto bode starosta prečítal žiadosť pani Michaely Kobanovej Uličské Krivé č. 137 

o poskytnutie finančných prostriedkov na liečenie jej dcéry Kiary. Poslanci jednohlasne schválili 

zaplatenie jej nákladov na liečbu v rehabilitačnom stredisku Kováčová. Jedná sa o zaplatenie nákladov 

na liečenie cca 350 eur. 

Hlasovanie za poskytnutie finančných prostriedkov: 

Za: 4 poslanci                                                    Proti: 0 poslancov                               Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 8 – Starosta s poslancami prejednal znenie smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní. 

Bod 9 – V tomto bode bola prečítaná žiadosť pána Mikuláša Čokinu na výrub ihličnatých stromov. 

Žiadosť bola zamietnutá, pretože pozemok, pretože pozemok na ktorom rastú nepatrí jemu. 

Ďalej bola prečítaná žiadosť o finančný príspevok pre futbalistov podaná Romanom Čurhom a petrom 

Volochom. Keďže finančný príspevok bol zahrnutý v rozpočte, bude poskytnutý. 

V tomto bode ďalej bol prerokovaný súhlas na parkovanie pána Romana Čurhu. Jedná sa o parc. č. 

421/2. 

Hlasovanie za poskytnutie súhlasu: 

Za: 2 poslanci                                           Proti: 0 poslancov                               Zdržalo sa: 2 poslanci 

Ďalej starosta predniesol žiadosť BELLA VITA n. o. o založenie nových dverí. Žiadosť sa prejedná 

nabudúce za prítomnosti pána riaditeľa Čikovského. 

     Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta poďakoval prítomným za účasť. 

 

Ďalej prítomní: 

1. Ing. Juraj Cogan 

2. Ján Sidor 

 

Zapísala: Marcela Čopáková 

Overil: Martin Petrovka 

 


