Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 24. 11. 2018 o 18.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5 osôb
starosta M. Paločko

Neprítomní: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce – Miroslav
Paločko, ktorý privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je trojpätinová účasť. Potom
predložil návrh programu.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2018.
Odmena za výkon funkcie starostu obce a poslanca OZ za rok 2018.
Vysporiadanie pozemkov na základe porealizačného zamerania.
Rôzne – diskusia.
Záver.

K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program rokovania
bol schválený.
K bodu 1 – Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2018
Starosta predložil poslancom plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2018. Po
oboznámení sa s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov, poslanci toto
plnenie jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 – Odmena za výkon funkcie starostu obce a poslanca OZ za rok 2018
V tomto bode poslanci pristúpili k diskusii o odmene za výkon funkcie
poslanca OZ a odmene za výkon funkcie starostu obce za rok 2018.
Po vzájomnej diskusii a následnom hlasovaní sa jednohlasne zhodli na tom,
že sa tejto odmeny vzdávajú.
Čo sa týka odmeny starostu obce, tak poslanci odsúhlasili starostovi
nefinančnú odmenu, a to nepotrebný majetok obce (PV3S – skriňová), ktorý
mu obec daruje.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu 3 – Vysporiadanie pozemkov
Po realizácii projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“
a porealizačnom zameraní je potrebné vysporiadať vlastníctvo určitých
pozemkov. Poslanci súhlasili s odkúpením pozemkov od jednotlivých
vlastníkov za cenu 3,- €/m2.
Taktiež sa zaoberali žiadosťou p. Birošovej, ktorá v minulosti zdedila
rodinný dom a príslušenstvo. Oporný múr (plot) zasahuje do obecného
pozemku (jedná sa o parcelu č. 257/3). Z tohto dôvodu žiada o odkúpenie
časti obecného pozemku. Poslanci túto žiadosť prerokovali a súhlasili
s odpredajom za cenu 3,- €/m2.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

Starosta oznámil,
a ukončil zasadnutie.

že boli vyčerpané všetky body,

.....................
Miroslav Paločko
starosta obce

Overovatelia:

poďakoval za účasť

.........................
František Ondrej
zástupca starostu

Jozef Paločko

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

Dominik Andraš

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

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

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

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 4/2018
Zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 24. 11. 2018.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2018.
2. Nefinančnú odmenu starostovi obce za rok 2018 – darovanie
nepotrebného majetku obce (PV3S – skriňová).
3. Odkúpenie pozemkov od jednotlivých vlastníkov do vlastníctva obce
– na základe porealizačného zamerania po - realizácii projektu
“Rekonštrukcia miestnych komunikácii” za cenu 3,- €/m2.
4. Predaj časti obecného pozemku parcelné číslo 257/3 za predajnú
cenu 3,- €/m2 – žiadosť p. Birošovej Antónie, Kuková 50.
B) Berie na vedomie
1. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva za rok 2018.

.....................
Miroslav Paločko
starosta

.....................
František Ondrej
zástupca starostu

