Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatovalo
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
b. že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jaroslav Barkai
a Ladislav Szendi ml.
B. schválilo
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
c. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kružná
d. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce Kružná na rok 2017
e. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
f. Plat starostu obce na rok 2017
C. prerokovalo
1. VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kružná
3. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 11.12.2016
4. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
5. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
7. Plat starostu obce
8. Informácie o rozpočtovom opatrení č. 3/2016 a 4/2016
9. Informácie o vypísanej výzve na podporu kultúry národnostných menšín
10. Informácie o sťažnosti medzi susedmi
D. bralo na vedomie
1. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša dňa 11.12.2016
2. Organizovanie Privítania Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
3. Informácie o rozpočtovom opatrení č. 3/2016 a 4/2016
4. Informácie o vypísanej výzve na podporu kultúry národnostných menšín
5. Informácie o sťažnosti medzi susedmi
Ondrej L i p t á k
starosta obce

53. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

Uznesenie č. 53
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 13.12.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017
t. j. poplatky ostávajú na úrovni r. 2016, žiadne zvyšovanie dane .

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

Ondrej L i p t á k
starosta obce

54. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kružná

Uznesenie č. 54
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 13.12.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Kružná .

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

Ondrej L i p t á k
starosta obce

55. Schválenie Plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2017

Uznesenie č. 55
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 13.12.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2017
dňa 1. 1. 2017 – Privítanie Nového roka s prípitkom a ohňostrojom
dňa 13. 1. 2017 – Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 25.2.2017 – Tradičná zabíjačka
dňa 19.3.2017 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
dňa 8.4.2017 – Obecná brigáda
dňa 6.5.2017 – Vatra 2017
dňa 3.6.2017 – Deň detí
dňa 15.7.2017 – Deň obce k výročiu 690. založenia našej obce
dňa 26.7.2017 – Výlet pre dôchodcov
dňa 26.8.2017 – Výstup na Plešiveckú planinu
dňa 14.10.2017 – Deň dôchodcov
dňa 28.10.2017 – Vyrezávanie tekvíc
dňa 9.12.2017 - Deň Mikuláša

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

Ondrej L i p t á k
starosta obce

56. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Uznesenie č. 56
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 13.12.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

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

Ondrej L i p t á k
starosta obce

57. Schválenie platu starostu obce

Uznesenie č. 57
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 13.12.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

pre starostu obce Ondreja Liptáka k základnému platu
odmenu vo výške 50 % z hrubého príjmu mesačne v roku 2017

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

Ondrej L i p t á k
starosta obce

