Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce konaného
dňa 28. augusta 2018 o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu
v Ivanovciach
Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Dagmar Fabianová
Overovatelia : Elena Ondrejičková
Dušan Vojt

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Komunitný plán obce na roky 2018-2022
4. VZN obce Ivanovce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce
Ivanovce- návrh
5. Rôzne
1. Pani starostka obce privítala všetkých poslancov OZ na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatovala, že je prítomných všetkých 5 poslancov, teda OZ je uznášania
schopné.
2. Pani starostka previedla kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. 06 .2018 konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 37/2018/OZ.
3. Komunitný plán obce na roky 2018-2022 . Pani starostka obce predložila poslancom na
schválenie aktualizovaný komunitný plán obce na roky 2018- 2022, ktorý poslancom OZ
prečítala a vysvetlila. Poslanci OZ v počte 5 aktualizovaný Komunitný plán obce na roky
2018- 2022 schvaľujú uznesením č. 38/2018/OZ. Komunitný plán obce je uverejnený na
internetovej stránke obce.
ZA : 5 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Čaňo, Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková,
Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
4. VZN obce Ivanovce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu
obce Ivanovce - návrh. Ďalej pani starostka predložila prítomným poslancom OZ na
schválenie návrh VZN č. 02/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov v rozpočtu
obce. Návrh VZN č. 02/2018 je zverejnený na internetovej stránke obce Ivanovce. Poslanci
návrh VZN č. 02/2018 schvaľujú uznesením č. 39/2018/OZ.
ZA : 5 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Čaňo, Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková,
Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0

NEHLASOVALI: 0
5. Rôzne :
a.) Pani starostka informovala prítomných o súťaži vo varení gulášu, ktorá je naplánovaná na
1. septembra 2018 (v sobotu). Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie
uznesením č. 40/2018/OZ.
b.) Ďalej pani starostka informovala prítomných o podanom projekte nadstavby obecného
úradu, projekt v súčasnosti prebieha schvaľovacím procesom. Poslanci uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 41/2018/OZ.
c.) Ďalej pani starostka uviedla, že obci bola z MF SR pridelená dotácia vo výške 8 000 ,-€,
ktorá je určená na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na Dome smútku. Poslanci OZ
berú túto správu na vedomie uznesením č. 42/2018/OZ.
Nakoľko boli prerokované všetky body programu zasadnutia a poslanci nemali ďalšie návrhy ani
pripomienky, pani starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Ivanovce, dňa 28.08..2018
Zapísala: Dagmar Fabianová
Overili: Elena Ondrejičková
Dušan Vojt

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

