ZÁPISNICA Z OcZ – 08.08.2018 (29. mimoriadne
zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, ospravedlnili sa p. poslanec: P. Lilko

2. Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje predložený program 29. rokovania obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overo vateľov zápisnice
Za zapisovateľku sa určila: Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili páni poslanci Michal Farárik, Juraj Škôlka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 28. zasadnutia OcZ
Kontrolovali sa uznesenia z 28. zasadnutia OcZ.
OcZ konštatovalo že uznesenia sa plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Beňuši a určenie
rozsahu výkonu starostu obce Beňuš vo volebnom období 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
I/ určuje
podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022:
a) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňuš: 9
b) jeden viacmandátový volebný obvod, v ktorom sa budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva obce
Beňuš
II/ určuje
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozsah výkonu funkcie starostu obce Beňuš v novom volebnom období 2018 – 2022 na plný úväzok
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do
22.00 h. Z uvedeného dôvodu má terajšie obecné zastupiteľstvo určiť počet poslancov, ktorí sa budú
voliť do nasledujúceho volebného obdobia. V našej obci môžeme mať podľa počtu obyvateľov počet
poslancov 7 – 9. A tiež obecné zastupiteľstvo v zmysle obecného zákona určuje rozsah výkonu funkcie
starostu na ďalšie volebné obdobie.

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Rôzne: Kúpa spoluvlastníckeho podielu rod. domu s.č. 276 na parcele
C –KN 785 a parcelu C- KN 778, od Michala Ličku
Pani starostka uviedla, že na základe požiadavky Michala Lička, dáva návrh na odkúpenie jeho
podielu z domu č. 276. Na druhej polovici domu vo vlastníctve Pavla Ličku je daná exekúcia.
Páni poslanci sa zhodli že Michalovi Ličkovi ponúkneme sumu 700,- € či bude alebo nebude
potom súhlasiť s predajom podielu z domu.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje urobiť Obecnému úradu kroky na odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu rodinného domu s.č. 276 na parcele C –KN 785 a parcelu C –KN 778,
od Michala Ličku, bytom Cinobaňa 461 v sume 700,-€

Hlasovanie: Všetci ZA

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
29. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 08.08.2018.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 08.08.2018

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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