Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 17. januára 2022 v kancelárii starostu obce
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie, schválenie programu:
- starosta obce otvoril zasadnutie OZ o 16:44 hod, privítal prítomných
a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné – z celkového počtu 7 poslancov
sú prítomní 4 poslanci; poslanec Juraj Migeľ sa ospravedlnil
a dvaja poslanci – Miloš Ferko a Janette Mackaničová sa nevyjadrili
- starosta obce prečítal program rokovania a dal o programe hlasovať – OZ
schválilo program rokovania – za boli 4 poslanci OZ – uznesenie
č. 1/27/2022
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
 starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslanca p. Mateja Kotosa
 starosta prečítal uznesenie č. 2/27/2022 – OZ volí do návrhovej komisie
Mateja Kotosa a dal o tom hlasovať – za boli 4 poslanci OZ
 za zapisovateľa určil zástupcu starostu Ing. Rudolfa Meška
a za overovateľov zápisnice poslancov p. Milana Nováka
a p. Ignáca Kotosa
 následne starosta obce prečítal uznesenie č. 3/27/2021 – OZ berie
na vedomie, že starosta obce určil za zapisovateľa zástupcu starostu
Ing. Rudolfa Meška a za overovateľov zápisnice poslancov
p. Milana Nováka a p. Ignáca Kotosa – za boli 4 poslanci OZ
K bodu: 3. Súhlas OZ k dotácii na ÚPN /Územný plán/:
- starosta obce prečítal uznesenie č. 4/27/2022 – OZ súhlasí s postupom
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Slivník – Zmeny
a doplnky č. 01“ s tým, že proces obstarávania a schválenia
tejto územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie – za boli 4 poslanci OZ

K bodu: 12. Diskusia:
- v tomto bode nevystúpil nikto
K bodu: 13. Záver:
- starosta ukončil rokovanie OZ o 16.58 hod a poďakoval prítomným
poslancom za účasť a aktivitu

Zapisovateľ:
Ing. Rudolf Meško

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos

__________________________

Milan Novák

__________________________

V Slivníku dňa 17. januára 2022

Ing. Ján Michalko
starosta obce

