UZNESENIE
č.51-53/2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 16.08.2019

UZNESENIE č. 51-53 /2019
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 16.08.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1) Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2) Novelizácia č.1 VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo
3) Novelizácia č.6 VZN č. 4/2008 k cene jedla zamestnancov základnej a materskej školy
a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri Materskej škole Dlhé Klčovo.

UZNESENIE č. 51/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 16.08.2019 k schváleniu návrhovej
komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Návrhová komisia : Ing.Migaľová Iveta, Renáta Šarová, Ondrej Michalčo
2. Overovatelia:
Ján Migaľ , Ondrej Hric
Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 52/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 16.08.2019 ku kontrole plnenia
uznesení.
A. Uznáša sa
1) Dodatku č. 1 VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo.

Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 52/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 16.08.2019 ku kontrole plnenia
uznesení.
A. Uznáša sa
1) Novelizácia č .6 VZN č. 4/2008 k cene jedla zamestnancov základnej a materskej školy
a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri Materskej škole Dlhé Klčovo.
Ľubica Zubková
Starostka obce

Č .8/2019

Dňa: 16.08.2019

OBEC DLHÉ KLČOVO

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 8.
v zasadačke OcÚ

zasadnutia OZ , konaného dňa 16.08.2019

Prítomní:

Ľubica Zubková – starostka obce

Poslanci OZ:

Ing.Iveta Migaľová , Ondrej Hric
Ing. Ondrej Kulik, Ondrej Michalčo,
Renáta Šarová, Ján Migaľ, Ing. Juraj Gromina
Ing.Iveta Migaľová, Róbert Janok , Ján Hlavatý

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Ostatní prítomní
Návrhová komisia:

Ing. Migaľová Iveta , Renáta Šarová, Ondrej Michalčo

Zapisovateľka :
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov obecného
zastupiteľstva , je prítomných 9 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods.7
zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:

1.

Ján Migaľ

2.

Ondrej Hric

Program:
1) Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2) Novelizácia č.1 VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo
3) Novelizácia č.6 VZN č. 4/2008 k cene jedla zamestnancov základnej a materskej školy
a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri Materskej škole Dlhé Klčovo.
4) Návrh na uznesenie , záver.
K bodu 1
Dnešné zasadnutie otvorila starostka obce Ľubica Zubková.
Starostka predložila program zasadnutia.
Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Ing.Iveta Migaľová, Renáta Šarová , Ondrej
Michalčo
Za overovateľov zápisnice: Ján Migaľ, Ondrej Hric .
Starostka dala hlasovať za program zasadnutia, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie : Za
9 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti
0
Zdržal sa 0

K bodu 2
Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí OcZ starostka informovala poslancov s potrebou zmeny
VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dlhé Klčovo. Je to z dôvodu toto , že sa príspevok doposiaľ nezvyšoval
a nakoľko sa všetky náklady zvyšujú každoročne , spomínaný príspevok už nestačí a preto sa
navrhuje jeho zvýšenie. Nakoľko vláda schválila poskytovanie obedov pre všetky detí je
potrebné upraviť a doplniť toto VZN.
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k bodu 2
Poslanci nemáli námietky a súhlasili s Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2015.
K bodu 3
V tomto bode starostka predložila Novelizáciu č.6 VZN č. 4/2008 k cene jedla zamestnancov
základnej a materskej školy a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri Materskej škole Dlhé
Klčovo.
Starostka otvorila k tomuto bodu rozpravu.
Rozprava k bodu 3
Poslanci nemáli námietky uvedeným zmenám k cene jedla .
K bodu 4
Návrh na uznesenie predložila predsedníčka návrhovej komisie .
Starostka dala hlasovať za uznesenia č. 51-53 :
Hlasovanie : Za – 9 - hlasovali všetci poslanci
Proti – 0
Zdržal -0
Starostka obce sa na záver poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila dnešné
zasadnutie.
Overovatelia:
Ján Migaľ
Ondrej Michalčo

.....................................
.....................................

Ľubica Zubková
Starostka obce

Dlhé Klčovo
Dňa : 16.08.2019

