Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A

ZÁPISNICA
zo zasadnutia zastupiteľstva v Markuške na 15.6.2013
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice
5. Prerokovať prenájom kameňolomu
6. Prerokovať výstup na Vysokú horu spoločne s obcou Rochovce
7. Stanovenie platu starostu
8. MOS – aktivačné práce
9. Rôzne – Diskusia
10. Prijatie uznesenia zo zasadnutia OZ
11. Záver
Ad.1/ Starosta obce otvoril dnešné zasadnutie OZ, privítal poslancov a kontrolóra obce.
Ad.2/ Starosta obce predniesol program dnešného rokovania OZ.
- program schôdze bol poslancami schválený, jednohlasne odsúhlasený
Ad.3/ Starosta obce spolu s prítomnými poslancami a za prítomnosti kontrolóra obce
previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného na 7.3.2013
Ad.4/ Overovatelia zápisnice : Tomka Ján – zástupca starostu a poslanec OZ
Gallo Ján - poslanec OZ
- jednohlasne odsúhlasené
Zapisovateľ :
Hanisková Alena – prac. Ocú
- jednohlasne odsúhlasené poslancami OZ
Ad.5/ Kameňolom – starosta obce oboznámil poslancov s novými investormi do
kameňolomu, doterajší investor chce túto prácu v lome ukončiť. Po dohode so
všetkými stranami poslanci súhlasili s touto alternatívou, ale dohodli sa na
doplnení dodatku k zmluve o prenájme.
Ad.6/ Výstup Vysoká Hora – spoločne Rochovce – Slavošovce- Markuška
- jednohlasne odsúhlasené
Ad.7/ Plat starostu obce : slovo dostal kontrolór obce pán Kováč
vysvetlil poslancom, že plat sa musí podľa novely zákona každý rok preschvaľovať
( odvíja od priem. mzdy v NH)
- uznesenie musí byť vyčíslené v eurách, plat môže byť navýšený až o 70%
- plat starostu po prerokovaní s hl. kontrolórom poslanci jednohlasne odsúhlasili
- plat starostu navýšili o 15% t.j. 690 €.

Ad.8/ MOS – máme 12 osôb , dohody s úradom práce
- poistiť sme ich dali v komunálnej poisťovni – úrazové poistenie
- BOZP školenie dňa 17.6.2013
- poslanci vzali na vedomie
Ad.9/ Rôzne – Diskusia
Starosta obce oznámil poslancom, že je vypísaný konkurz na riaditeľku ZŠ .
Obec podala žiadosť na projektovú dokumentáciu – výzva na MŠ
Ad.10/ Uznesenia:
UZNESENIE č.5/2013
OZ schvaľuje predložený program schôdze OZ zo dňa 15.6.2013.
UZNESENIE č.6/2013
OZ schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia: Tomka Ján - zástupca starostu a poslanec OZ ...........................................
Gallo Ján - poslanec OZ
...........................................
Zapisovateľ : Hanisková Alena – prac. Ocú
............................................
UZNESENIE č.7/2013
OZ schvaľuje nového investora pre kameňolom, a žiada doplniť dodatok k zmluve o
prenájme kameňolomu.
UZNESENIE č. 8/2013
OZ schvaľuje výstup spoločne s obcou Rochovce na Vysokú Hôru.
UZNESENIE č. 9/2013
OZ schvaľuje plat starostovi obce na sumu 690 € s platnosťou od 1.7.2013.
UZNESENIE č.10/2013
OZ berie na vedomie MOS.
Ad.11/ Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov OZ program schôdze ukončil, poďakoval
poslancom a kontrolórovi obce za ich účasť na zasadnutí OZ.

