Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slivníku,
konaného dňa 27. decembra 2019 v kancelárii starostu obce
Prítomní:
starosta obce: Ing. Ján Michalko
poslanci OZ: viď príloha k zápisnici – Prezenčná listina
hlavný kontrolór obce - Ing. František Feďák
Program – podľa pozvánky
K bodu: 1. Otvorenie, schválenie programu:
- starosta otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných
- konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6
- starosta prečítal program a dal o programe hlasovať
- program bol poslancami schválený
K bodu: 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- za návrhovú komisiu: - Janette Mackaničová
- Ing. Rudolf Meško
- za zapisovateľa:

- Ing. Ján Michalko, starosta obce

- za overovateľov:

- Ignác Kotos
- Milan Novák

- OZ schválilo uznesenie o návrhovej komisii: p. Janette Mackaničová,
p. Ing. Rudolf Meško
- OZ berie na vedomie zapisovateľa: p. Ing. Ján Michalko, starosta obce,
za overovateľov: p. I. Kotos, p. M. Novák
K bodu: 4. Schválenie investičnej akcie: „Vybudovanie chodníka k cintorínu
od križovatky“ cez MAS Roňava:
- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu celej akcie,
že bol vybraný projektant, koľko stál projekt a aký bol rozpočet na stavbu
- keďže zo strany obecného zastupiteľstva nebolo prijaté uznesenie, poslanci trvali na tom,
aby sa verejné obstaranie /VO/ zrušilo
- hlasovaním poslanci zrušili VO na chodník s počtom 6 za
- potom bolo navrhnuté uznesenie, že OZ schvaľuje investičnú akciu na vybudovanie
chodníka od križovatky po Dom smútku
- za uznesenie hlasovali 6 poslanci
- predpokladaná cena zákazky je =79.198,08 €
- taktiež k tomu bodu bolo prijaté uznesenie, že OZ súhlasí, aby bola vyhlásená výzva
na obstarávateľa s tým, že otváranie obálok bude v Slivníku
K bodu: 4. Záver:
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí
a zasadnutie ukončil

Zapisovateľ:
Ing. Ján Michalko

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Ignác Kotos __________________________
Milan Novák __________________________

V Slivníku dňa 27. decembra 2019
Ing. Ján Michalko
starosta obce

