ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 10.02.2017
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Určenie ceny prenájmu pozemku parc.č. CKN 497 k.ú. Betlanovce na roky 2017 a 2018
6. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
poslancov a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili program rokovania.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Fifík a p. Hodák.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Barilla, p. Zentko a p. Kopčák.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržalo sa: 0
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolou predchádzajúcich uznesení poslanci konštatovali, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5. Určenie ceny prenájmu pozemku parc.č. CKN 497 k.ú. Betlanovce na roky 2017 a
2018
Obecné zastupiteľstvo schváľuje cenu prenájmu pozemku parc. číslo 497 o výmere 840 m2 za cenu
0,10/ €/m2/rok na roky 2017 a 2018 v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou
AKRON a.s. Hviezdoslavova 495, Hrabušice.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržalo sa: 0
Rôzne
A) Starostka obce predložila prítomným poslancom navrhovanú vizualizáciu budov obecného
úradu, hasičskej budovy a komunitného centra.
B) P. Fifík predložil finančný rozpočet na realizáciu vonkajšieho osvetlenia pri kultúrnom
dome.
OZ schvaľuje navrhovaný rozpočet na vonkajšie osvetlenie kultúrneho domu
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržalo sa: 0

Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 10.02.2017
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Fifík
p. Hodák

