UZNESENIE č. 6
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 25.06.2015.
1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v prílohe č. 2
Uznesenie č. 5, bod č. 4, písm. „d“ zatiaľ nie je splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid, Miroslava Budová, Mgr.
Peter Lipnický
b.) Overovateľov zápisnice : Jana Pastierovičová, Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
7
Počet prítomných poslancov
6
Za návrh
6
Proti
0
Zdržal sa
0
Návrhová komisia a overovatelia boli zvolení.
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) Program rokovania. (Príloha č.1.)
b.) Záverečný účet Obce Železná Breznica za rok 2014.Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad ! (Príloha č. 3.)
c.) Výročnú správu Obce Železná Breznica za rok 2014. (Príloha č.4.)
d.) Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce k 31.12.2014. (Príloha č.5.)
e.) Dodatok č. 9 k Zmluve o spoločnom obecnom úrade.
f.) Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Železná Breznica a Profi Poľno, s.r.o.,
Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky za účelom spolupráce a koordinácie
v rámci projektových zámerov programu LEADER v rámci VSP HD (MAS)
programového obdobia 2014-2020. (Príloha č.6.)
g.) Smernicu Obce Železná Breznica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností
a petícií. (Príloha č. 7.)
h.) Smernicu Obce Železná Breznica o prijímaní a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti. (Príloha č. 8.)
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
7
Počet prítomných poslancov
6
Za návrh
6
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenia boli schválené.
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Prípravu podujatia „Od našich k vašim“ dňa 1.8.2015 v Budči ( stretnutie obcí
mikroregiónu Adela, Pliešovskej kotliny a Hontu.)
b.) Informáciu starostu obce o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie z VÚC na
monografiu o obci a stave jej prípravy.
c.) Informáciu starostu obce o výsledku elektronického verejného obstarávania na
dodanie materiálu na opravu ohrady okolo zvonice ( dotácia z EF MŽP SR ).
d.) Informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na post riaditeľky MŠ.
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