Zápisnica z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 10.8.2018

Prítomní : Oto Fenin -starosta obce
Poslanci : Mgr. Kuzemka Jozef, Ing. Juraj Jevin, Daniela Puchyová, Hricik Gabriel, Peter
Čekan
Neprítomní : 0
Ďalší prítomní : Filoména Hakošová - hlavný kontrolór, Mária Hreňová - pracovníčka obce
Mgr. Katarína Klemenová
Program : 1.Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov.
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie dofinancovania a čerpania z rezervného fondu na projekt „ Rekonštrukcia spevnených plôch pri budove obecného úradu Pusté Čemerné „
6. Schválenie dofinancovania a čerpania z rezervného fondu na projekt „ Bezúdržbové detské ihrisko v obci Pusté Čemerné
7. Schválenie a dofinancovanie čerpania z rezervného fondu na projekt „ Predchadzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pusté Čemerné „ - kompostéry do domácnosti
8. Schválenie žiadosti o Municipálny úver „ Rekonštrukcia cesty v časti obce
záhumnie
9. Schválenie úväzku starostu a určenie počtu poslancov na roky 2018-2022
10. Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2018
11. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Overovatelia : Mgr. Kuzemka Jozef, Hricik Gabriel
Návrhová komisia : Ing. Jevin Juraj, Čekan Peter, Puchyová Daniela
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po schválení predloženého programu mal poslanec Ing. Jevin Juraj návrh - pripomienku
k bodom 5. a 8. Navrhoval preložiť ich prerokovanie na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, z dôvodu neskorého obdŕžania príslušných materiálov k schvaľovaniu
projektov.
Nakoľko starosta obce nedal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Jevina Juraja, bol porušený § 12
ods. 6 zák.č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Odporúčanie hlavného kontrolóra obce :
Aby nebola napadnutá legitimita zasadnutia vzhľadom k uvedenej procesnej chybe, sa celé
rokovanie zopakuje na nasledujúcom zasadnutí.
Overovatelia :
Mgr. Kuzemka Jozef
Hricik Gabriel

V Pustom Čemernom 13.08.2018

Starosta obce - podpis

