ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 20. 09. 2017 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

MVDr. Juraj Gallo

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho
Ing. Iveta Ganajová

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Bc. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 20. septembra 2017 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.00 hod. otvoril a viedol starosta obce Ing.
Július Laššan.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 5 poslanci, čím
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva doručený.

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Organizačné záležitosti
5. Diskusia
6. Prejedanie a schválenie uznesení
7. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
za – 5 poslanci,

Hlasovanie:

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

Program rokovania 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Renátu Chlebušovú
Ing. Igora Dacha

za –

proti – 0 poslancov,

Hlasovanie:

poslanci,

zdržali sa – 0 poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 6 – 17/2017.
Uznesenie č. 16/2017 – Zmluva o podnájme – ULTRASTAV s. r. o.
Zmluva o podnájme medzi ULTRASTAV s. r. o. a Obec Mokrá Lúka bola uzavretá dňa 15. 06. 2017
na dobu určitú a to do 15. 11. 2046.
Predmetom podnájmu je nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Mokrá Lúka, obec
Mokrá Lúka, zapísanú na LV č. 1329 a to pozemok parcela registra C parcelné číslo 403/5 vedená
ako ostatné plochy o výmere 2 595 m2.
Predmet podnájmu je podnájomca oprávnený užívať za účelom výstavby nájomných bytov.
Uznesenie č. 17/2017 – Kúpa traktora ALPINA BT 84 HCS a dvoch krovinorezov H-545 RX
Traktor ALPINA BT 84 HCS bol kúpený dňa 16. 05. 2017 a Krovinorez H-545 RX v počte 2 ks
dňa 13. 06. 2017.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 18/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva .
4. Organizačné záležitosti
Na rokovanie do zastupiteľstva boli predložené nasledovné záležitosti:


Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Mokrá Lúka a Občianskym združením
MOKROLÚČAN – za účelom spoluúčasti pri vybudovaní Exteriérového fitness centra
v obci Mokrá Lúka. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 600,- Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 19/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje
uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Mokrá Lúka a Občianskym združením MOKROLÚČAN.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.



JDS v Mokrej Lúke
JDS v Mokrej Lúke predložila žiadosť o poskytnutie dotácie na podujatie Mesiac úcty
k starším vo výške 500,- Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 20/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje dotáciu
pre JDS v Mokrej Lúke na podujatie Mesiac úcty k starším vo výške 500,- Eur.
Hlasovanie:

za - 5

poslanci,

proti - 0

poslancov, zdržalo sa – 0 poslancov.

5. Diskusia
Diskusia sa niesla v znamení nanesených problémov a záverom vyústila do prijatia uznesení.
6. Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.
7. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Renáta Chlebušová

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

Ing. Igor Dacho

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 20. 09. 2017

........................................................
Ing. Július Laššan
Starosta obce

