Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatne
konaného dňa 23.04.2019
Prítomní : viď prezenčná listina
Overovatelia zápisnice : Slavomír Ružička , Roman Suchý
Návrhová komisia : Slavomír Ružička , Peter Pašák
Program : Podľa priloženej pozvánky, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá
sa k nej
K bodu 1/ Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Mgr. Margaréta Murínová
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok .
K bodu 2/ Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Ružička , Roman Suchý
Za zapisovateľku bola určená Bc. Vladimíra Lempochnerová
K bodu 3/ Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Ružička , p. Pašák
K bodu 4/ Starostka oboznámila OZ ohľadom zabezpečenia dreva na predvečer
1. mája . oslovila Lukáša Kokoša za drevo.
Návrh : Lukáš Kokoš drevo zabezpečí za 300 € alebo výmenou
za topole.
Prítomní 4 z 5 ; proti 4 ; za 0 ; zdržal sa 0
Starostka sa telefonicky spojila s pánom Chrtianským, ktorý povedal,
že na druhý deň ho má kontaktovať
Hudba : obec – USB kľúče
Stánok : p. Randis
Začiatok : o 19. hod., parkovisko pri OcÚ Zlatno

K bodu 5/ Projekt Multifunkčné ihrisko : p. Kukučková ohľadom pozemku, o ktorý obec
prejavila záujem dá na 10 rokov do prenájmu. 15., 16., 17. 05.2019 bude na
Slovensku, príde na OcÚ podpísať nájomnú zmluvu.

Obec dostala sponzorské 1.000 € od VÚC Banská Bystrica na
„ Športový deň “
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Projekt bytovej jednotky č. 39 – zatiaľ nič nové .
K bodu 6 a 7 /
Dátum ďalšieho zastupiteľstva je :05.06.2019 o 15.30 hod.
K bodu 8 /
Poslanec Roman Suchý ako člen návrhovej komisie predložil návrh
uznesenia, poslanci OZ ho jednohlasne schválili.
K bodu 9/
Na záver starostka obce sa poďakovala poslancom OZ za ich účasť
a zasadnutie zastupiteľstva ukončila

Mgr. Margaréta Murínová
starostka obce
Zapísala : Bc. Lempochnerová
Overovatelia : M. Ikhardt
R. Suchý
prepísala : Wiednerová

