Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 13. 1. 2011

Prítomní:

Grúni,

podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb.,
§ 12, odst. l. Obecné zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých
boli 5. prítomní, čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že bolo
uznášania schopné.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni.
4. Návrh na priebeh konania pietnych spomienkových udalostí - pozvánka.
5. Návrh na výberové konanie kontrolóra obce.
6. Rozdelenie úloh, zabezpečenie organizácie podujatia.
7. Informácie o činnosti obecného úradu.
8. Interpelácie poslancov – diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Ukončenie zasadnutia.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p.
Bc.
Jana
Angletová.
V úvode
privítala
poslancov
obecného
zastupiteľstva.
2. Voľba návrhovej komisie.
Obecné
zastupiteľstvo
jednohlasne
v zložení predseda Ing. Vratislav Vinca
Repiský.

schválilo
a členovia

návrhovú
komisiu
Tibor Baláž a Ján

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak
ako je uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili
jednohlasne bez doplnení.
4. Návrh na priebeh konania pietnych spomienkových udalostí – pozvánka.

Priebeh konania pietnych spomienkových udalostí bol schválený
jednohlasne, tak ako je uvedený v pozvánke. Pozvánka tvorí prílohu
tejto zápisnice.

5. Návrh na výberové konanie kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo vyhlásiť v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania
voľby kontrolóra obce na 11. 02. 2011 o 16.00 hod v zasadačke OcÚ. Pracovný
úväzok kontrolóra obce bol stanovený na 4 hodiny mesačne. Materiál – návrh
je priložený k zápisnici.
6. Rozdelenie úloh, zabezpečenie organizácie podujatia.
Poslanci OcZ v spolupráci so starostkou obce Bc. Janou Angletovou
rozdelili všetky úlohy týkajúce sa zabezpečenia organizácie pietneho
spomienkového zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23. januára 2011.
Rozdelenie jednotlivých úloh tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Informácie o činnosti obecného úradu.
Zástupca starostky obce Mgr. Miroslav Seget informoval prítomných
poslancov o činnosti obecného úradu. Uvedené informácie tvoria prílohu
tejto zápisnice.
8. Interpelácie poslancov – diskusia.
V tomto bode sa prítomní poslanci dohodli, že uskutočnia ešte jedno
stretnutie pred konaním pietneho spomienkového zhromaždenia a to dňa 20. 1.
2011 o 17.00 hod. na obecnom úrade.
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
Návrh na uznesenie prečítal pán Ing. Vratislav Vinca. Návrh tvorí
prílohu zápisnice. Poslancami bol schválený jednohlasne.

10. Záver.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva
za
účasť
a zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
ukončila.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

..................

Overovatelia zápisnice:
Tibor Baláž

..................

Ing. Vratislav Vinca

..................

