                                                         Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 15. 03. 2011 o 16, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné.

Program:
Otvorenie zasadnutia
	Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov
	Voľba návrhovej komisie
	Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok pre voľbu hl. kontrolóra obce
	Oznámenie mien uchádzačov a oznámenie splnenia resp. nesplnenia stanovených kritérii
	Schválenie uznesenia
	Záver

K bodu č. 1
      Starostka obce Ing. Helena Čavojská otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
      Starostka obce určila zapisovateľa – Lenku Rybárovú a dvoch overovateľov – Petra Bošku a Silviu Hankovú. Návrh bol jednohlasne odsúhlasený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
      Do návrhovej komisie starostka obce navrhla nasledovných poslancov: Ing Marta Čavojská, Peter Beňo, Ing. Eva Foltánová. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
      V tomto bode starostka obce požiadala predsedníčku finančnej komisie Ing. Evu Foltánovú o otvorenie obálok. Predsedníčka otvorila obálky a skontrolovala splnenie predpísaných náležitostí. Obaja uchádzači tieto podmienky splnili. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – pokyny, tvorí príloha k zápisnici.


K bodu č. 5
      Ing. Eva Foltánová prečítala prítomným mená uchádzačov pre voľbu hl. kontrolóra a ich profesijný životopis (podľa prílohy). Obaja kandidáti splnili stanovené kritéria. Starostka obce oznámila prítomným, že voľba hl. kontrolóra sa bude konať 22. marca 2011, o 18. 00 hod. v sále kultúrneho domu. Voľba bude tajná a voliť budú poslanci.

K bodu č. 6
      Predseda návrhovej komisie Peter Beňo prečítal návrh uznesenia č. 2/2011 (podľa prílohy). Nikto z poslancov nemal doplňujúce návrhy alebo pripomienky a tento návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7
        Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

























Overovatelia: Peter Boško
                       Silvia Hanková                                                     



   
                                                                                
Zapísala: Lenka Rybárová                                                                        Ing. Helena Čavojská
                                                                                                                          starostka obce

