
                                                      

 Obecný úrad Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany 
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                                                       Z Á P I S N I C A  

                                       z prvého  sadnutia  Obecného zastupiteľstva  

                                               konaného  dňa 16.01.2015 

 

 Počet prítomných   :      6  

 Ospravedlnení :             1 

 Občania  :                      4 

 

 

         Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce p. Ing. Rastislav 

Varga s konštatovaním, že zasadnutie je uznášania schopné. Predniesla program rokovania, 

ktorý bol bez pripomienok schválený. 

 

 

P r o g r a m : 

   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľba finančnej  a poriadkovej  komisie  

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7.   Návrh na uznesenie   

      8.   Záver 

 

  

 

K bodu č. 2 -  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

 

Zapisovateľ:        Ing. Imrich Majcher 

                              

Overovatelia:              Milan Kővér 

 

                             Ing. Martin Slanina                         

        

 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  bolo  uznášania  schopné 
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K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení 

-------------------------------------------------     

 

        Kontrolu plnenia uznesení previedol zástupca starostu obce Ing. Imrich Majcher 

s konštatovaním,  že  prijaté uznesenia sú splnené. 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba finančnej a poriadkovej komisie. 

____________________________________________________________________ 

     

     Starosta obce predniesol návrh na  členov  finančnej a poriadkovej komisie. Poslanci  tento  

návrh  schválil:  

 

1. Finančná komisia: Predseda:   Ing. Marek Dranga 

                                  Členovia:    Stanislav Fogaráš  

                                                      Ing. Imrich Majcher 

 

2. Poriadková komisia:  Predseda :    Milan Kővér 

                                      Členovia :     Ing. Imrich Majcher  

                                                           Ing. Martin Slanina  

 

 

 

K bodu č. 5 – Rôzne  

_________________  

 

1. Starosta obce informoval o plánovanom projekte EUROVELO 11 -  ide o vybudovanie 

cyklotrasy cez kataster obce Bretejovce s dvoma variantmi prechodu: 

a: popri štátnej ceste č.68, obojstranné pásy šírky min. 1m 

b: popri rieke Torysa resp. za riekou Torysa 

 

2. Starosta obce požiadal o schválenie náhrady za užívanie súkromného motorového vozidla 

na služobné účely vo výške 50 € mesačne 

 

K bodu č. 6- Diskusia 

__________________ 

 

1.František Fogaraš: 

 

- upozornil na potrebu opravy chodníka pri autobusovej zastávke 

- upozornil na neskoré vypínanie verejného osvetlenia 

- požadoval informáciu či aj p. Kundrát a p. Antolík zaplatili za vybudovanie cesty v lokalite    

   Dlhé 

 

2. Mária Halátová:  

 

- požadovala telefónne čísla poslancov   

- sťažovala sa na nevyvesenie oznámenia o termíne konania obecného zastupiteľstva  
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- konštatovala zhoršenie počuteľnosti verejného rozhlasu po prekládke na stĺpy el. vedenia 

- požadovala plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  

- požadovala zápisnicu zo zasadnutia OZ na internete do 10dní 

- požadovala vytvoriť mapu s číslami domov 

- požadovala informáciu o úveroch , ktoré má obec 

- v súvislosti s výrubom stromov pri Toryse v blízkosti jej pozemku sa vyhrážala trestným    

   oznámením na obec a žiadaním finančnej náhrady od obce pri spôsobení škody 

 

3. Ing. Ján Antolík 

 

- skonštatoval, že by sa diskusie na obecnom zastupiteľstve nemali viesť v konfrontačnom    

   tóne  

 

    

 

K bodu č.   7 -  Návrh na uznesenie    

_____________________________ 

  

     Keďže program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta Obce sa  

poďakovala prítomným poslancom na zasadnutí a program zasadnutia ukončil. 

 

 

 

 

 

 

  

 Ing. Imrich Majcher                                                                          Ing. Rastislav Varga 

Zástupca starostu obce                                                                           Starosta obce  

 

 

 

 

 

Overovatelia :           Milan Kővér                                ..................................... 

 

                                 Ing. Martin  Slanina                     .......................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


