Obec TURČIANSKY PETER

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre.
Dátum konania: 1. októbra 2020
Prítomní poslanci: , Radoslav Kmeť, Oľga Herchlová, Jelka Veterníková, Helena
Bandýková , Marcel Fabian, 100%-ná účasť, OZ je uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
3. Kontrola uznesení.
4. Výmena dverí na hasičskej. zbrojnici
5. Mikuláš, vianočné poukážky, darček pre domácnosti
6. Rôzne – diskusia.
7. Návrh na uznesenie – záver.

K bodu 1/ Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre zahájil
a viedol starosta obce. Konštatoval, že účasť poslancov OZ je 100%-ná a OZ je
uznášaniaschopné. Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Oľga Herchlová a Radoslav Kmeť. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení p. Helena Bandýková a Marcel Fabian. Zápisom
z rokovania OZ bola poverená p. Jela Vetrníková.
K bodu 3/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol p.Výbošťok
konštatoval, že uznesenia boli splnené. Kontrolu plnenia uznesení OZ jednohlasne
schválilo.
K bodu 4/ Starosta predložil poslancom návrh na výmenu garážových dverí v počte 2
kusy na hasičskej zbrojnici, z dôvodu zlého funkčného stavu, tepelno
izolačných vlastností. Poslanci návhrh jednohlasne schválili. Výmenu
uskutoční fa. POLLUX STEEL, s r.o.,na zaklade cenovej ponuky č.
291/20 zo dňa 18.9.2020.

K bodu 5/ starosta obce požiadal poslancov o schválenie Mikulášskych balíčkov pre
deti narodené od 1.1.2008 do 31.12.2019 s trvalým bydliskom v našej obci v hodnote
6,00 €/ks.
Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a návrh jednohlasne
schválili.
Starosta obce predložil na schválenie Vianočné poukážky v hodnote 10,00€ pre
dôchodcov: ženy 60 r. a viac a muži 62 r. a viac s trvalým bydliskom v našej obci.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Starosta navrhol pre každú domácnosť vianočný darček – kalendár na r. 2021. Poslanci
návrh jednohlasne schválili.
K bodu 6/ - Hl. kontrolór obce Turčiansky Peter p. Ľubica Sumková predložila
poslancom plán kontrólnej činnosti na II. Polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce v zákonnej lehote od 15.7.2020 do 6.8.2020.
Poslanci návrh schválili bez pripomienok.
Správu z kontroly pokladničných bločkov a peňažného denníka poslanci zobrali správy
na vedomie.
V diskusii vystúpila p. Mikulková, ktorá požiadala starostu obce o zabezpečenie
prečistenia toku Trebostovského potoka v časti pri ihrisku, čo starosta prisľúbil
zrealizovať.
Nakoľko poslanci diskutovali pri prejednávaní jednotlivých
bodov programu v diskusii nevystúpil nikto, starosta tento bod ukončil.
K bodu 7/ Návrh na uznesenie predložil p.Radoslav Kmeť. Za prijatie návrhu
uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci. Návrh na uznesenie bol jednohlasne
schválený.
zapísala: Jela Veterníková ,dňa 1.10.2019
Overovatelia zápisnice:
Helena Bandýková
Marcel Fabian
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Ondrej Výbošťok
starosta obce

telefón: 043/4388228

E-mail: ocu.turc.peter@sgaya.sk

Mobil: 0908 918380

