
Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia zastupiteľstva  v Markuške dňa 4.10.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5. Plnenie rozpočtu za I.polrok/2013
6. Prerokovanie prevádzkovania vodovodu
7. VZN- o poplatkoch v MŠ a ŠKD
8. Voľby do VÚC
9. Rôzne – Diskusia
10. Prijatie uznesenia zo zasadnutia OU
11. Záver

Ad.1/ Starosta obce zahájil dnešné zasadnutie OZ, privítaním všetkých prítomných.

Ad.2/ Starosta obce predniesol program dnešného rokovania OZ, ktorým sa bude OZ riadiť.
- program schôdze bol poslancami jednohlasne odsúhlasený

Ad.3/ Starosta spolu s poslancami za prítomnosti kontrolóra obce previedol kontrolu uznesení 
          z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2013.

Ad.4/ Overovatelia zápisnice: Peter Gallo      – poslanec OZ
                                                Jaroslav Vilim – poslanec OZ
          Zapisovateľ:                  Hanisková Alena – prac.Ocú

- jednohlasne odsúhlasené

Ad.5/ Plnenie rozpočtu predniesol kontrolór obce p. Kováč. Oboznámil poslancov s jeho 
          čerpaním počas prvého polroka/2013.

Ad.6/ Starosta obce oznámil poslancom cenu vody na rok 2014, ktorú sme vypočítali podľa
          vyhlášky č. 195/2013 Z.z. , maximálna cena vody vyšla na 0,89 €/m3. Z URSO nám 
          bolo oznámené, že cenu vody môžeme znížiť a fakturovať za nižšiu cenu až do ceny 
          0,89 €/m3. OZ sa zhodlo, že to je vysoká cena , tak po prerokovaní odsúhlasilo cenu 
          vody na rok 2014 0,60 €/m3.

- poslanci jednohlasne odsúhlasili cenu vody na rok 2014, 0,60 €/m3

Ad.7/ VZN – poplatky za MŠ a ŠKD
           Poplatok rodičov za MŠ – 3 € za mesiac
           Poplatok rodičov ta ŠKD – 2€ za mesiac

- poplatky boli poslancami jednohlasne schválené



Ad.8/ Voľby VÚC
          Starosta obce oboznámil sa s blížiacimi voľbami do orgánov samosprávnych krajov

- budú sa voliť predsedovia – župani a poslanci do orgánov samosprávnych krajov
- voľby sa budú konať 9.11.2013

Ad.9/ Rôzne – Diskusia
- dokončiť PZ, osloviť pána Spišáka o jej dokončenie

Ad.10/ Uznesenia:

UZNESENIE č.11/2013

OZ schvaľuje predložený program schôdze OZ zo dňa 4.10.2013.

UZNESENIE č.12/2013
OZ schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia: Gallo Peter      – poslanec OZ                   .................................................
                        Vilim Jaroslav -  poslanec OZ                  ..................................................
Zapisovateľ : Hanisková Alena – pra.Ocú                     ...................................................

UZNESENIE č.13/2013

OZ schvaľuje cenu vody na rok 2014 na 0,60 €/m3.

UZNESENIE č.14/2013

OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I.polrok/2013.
OZ berie na vedomie voľby do VÚC konané dňa 9.11.2013.

UZNESENIE č.15/2013

OZ schvaľuje VZN o poplatkoch za MŠ a ŠKD.
Poplatok za MŠ vo výške   3 € - za mesiac
Poplatok za ŠKD vo výške 2 € - za mesiac

Ad.11/ Záver
            Starosta obce so súhlasom poslancov OZ program schôdze ukončil, poďakoval 
            Poslancom a kontrolórovi obce za ich účasť a spoluprácu na dnešnom zasadnutí OZ.


