Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 07. 03. 2020 o 18.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5 osôb
Miroslav Paločko – starosta obce
Bc. Ivana Zacharská - zapisovateľka
Novotný Lambert
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. Informácia o pripravovaných projektoch – Multifunkčné
ihrisko, DHZ obce Renčišov.
2. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
3. Udelenie „Čestného občianstva“ – p. Novotný Lambert.
4. Diskusia.
5. Záver.
K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program
rokovania bol schválený.
K bodu 1 – Informácia o pripravovaných projektoch – Multifunkčné
ihrisko, DHZ obce Renčišov
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o stave v akom sú
pripravované projekty, ktoré plánuje obec realizovať:
1. Multifunkčné ihrisko – obec v najbližšej dobe zverejní výzvu
na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na
uskutočnenie stavebných prác).
2. DHZ – obec taktiež v najbližšej dobe zverejní výzvu na
predloženie cenovej ponuky (predmetom zákazky je novostavba

objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre
priestoru materiálovo-technického vybavenia).

zväčšenie

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 – VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska
V tomto bode poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom
pásme pohrebiska v obci Renčišov. Toto VZN obce (ďalej aj
„nariadenie“) ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska zriadeného na
území obce Renčišov (ďalej aj „obec“), určuje šírku ochranného
pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a
stavieb v ochrannom pásme pohrebiska a činnosti, ktoré nie je
možné vykonávať v ochrannom pásme počas pohrebu.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Udelenie „Čestného občianstva“ – p. Novotný Lambert
Následne starosta obce pristúpil k udeleniu „Čestného občianstva“
p. Novotnému Lambertovi pri príležitosti jeho krásneho životného
jubileá 50-tich narodenín.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Starosta oznámil, že boli vyčerpané všetky body,
za účasť a ukončil zasadnutie.

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

Overovatelia:

poďakoval

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

Jozef Paločko

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

Pavol Andráš

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

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

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

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 1/2020
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 07. 03. 2020.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci.
2. Udelenie Čestného občianstva p. Lambertovi Novotnému.
B) Berie na vedomie
1. Informácie o pripravovaných projektoch – Multifunkčné
ihrisko, DHZ.

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

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

