Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 8.4.2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatuje
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je
uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
c. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Beáta Parditková
a Ida Pasičáková
B. schválilo
a. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kružná
c. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná
d. Dodatok k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Kružná
e. Vstup obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER
C. prerokovalo
1. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kružná
2. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná
3. záznam z následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Kružná
za rok 2015
4. organizovanie brigády dňa 11.4.2015
5. vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 28.2.2015
6. organizovanie Vatry 2015 dňa 7.5.2015
D. berie na vedomie
1. záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou
Kružná za rok 2014
2. organizovanie brigády dňa 11.4.2015
3. vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 28.2.2015
4. organizovanie Vatry 2015 dňa 7.5.2015

Ondrej L i p t á k
starosta obce

19. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Kružná

Uznesenie č. 19
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 8.4.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na
území obce Kružná
Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci piati poslanci
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20. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Kružná

Uznesenie č. 20
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 8.4.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci piati poslanci

Ondrej L i p t á k
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21. Schválenie Dodatku k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Kružná

Uznesenie č. 21
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 8.4.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Dodatok k VZN č. 1/2006 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Kružná

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci piati poslanci
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22. Schválenie vstupu obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER

Uznesenie č. 22
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 8.4.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

vstup obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER.

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci piati poslanci
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