Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 15.mája 2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 13.03.2015
4. Organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí s Dňom obce
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení OZ
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič. Starosta
podľa prezenčnej listiny skonštatoval, sú prítomní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva a teda
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných
návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing.Ján
Janovčík a Ing. Zoltán Strcuľa. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 13.03.2015
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva konaného
dna 13.03.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
4. Organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí s Dňom obce
V štvrtom bode programu poslanci riešili organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí spojeného
s Dňom obce roku 2015. Termín uskutočnenia podujatia určili poslanci na deň 27.jún 2015 (sobota).
Na príprave ako aj organizácii akcie sa budú podieľať všetci poslanci.
Zodpovednými za splnenie zabezpečenia jednotlivých úloh boli určení:
 príprava a výdaj gulášu, prezentácia Dobrovoľného hasičského zboru : Ing. Ján Janovčík
 zabezpečenie párok pre deti: Ing. Zoltán Strcuľa
 organizácia súťaží pre deti, príprava a priebeh tomboly, príprava a organizácia prezentácie
účastníkov spojená s rozdávaním balíčkov pre deti: Mgr. Monika Ježowiczová
V rámci vlastnej iniciatívy starosta obce Ján Martinovič prisľúbil zabezpečiť nasledujúce úlohy
spojené s organizáciou Dňa obce spojeného s Dňom detí: ozvučenie, prehliadky činnosti Policajného
zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, občerstvenie (okrem gulášu
a párok), príprava ihriska a priestorov šatní (kosenie, upratanie, zariadenie, postavenie záhradného
stanu) a ďalších úloh spojených s organizovanou akciou, ktoré bude treba priebežne riešiť.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
5. Diskusia
 V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcemu bodom programu.

6. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na
schválenie. Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
7. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 15.mája 2015
Zapísal: Ľudovít Šimček
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Overovatelia: Ing. Ján Janovčík
Ing. Zoltán Strcuľa

SIGNED
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SIGNED
Ján Martinovič
starosta

