U Z N E S E N I E č. 12
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Buzitke,
ktoré sa konalo 21. 9. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Buzitke:

A. Berie na vedomie:
a) správu o plnení uznesenia č. 11 z 29. 6. 2011
b) posedenie s dôchodcami – príprava akcie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším
c) prijatie jubilantov
d) informáciu starostky o situácii s vodou na Dóre a premostenie cesty na
Dóru
e) oficiálne otvorenie FVE firmou PV Lučenec
f) informáciu starostky o potravinovej pomoci pre 41 obyvateľov
g) vyhlásenie výberového konania na dodávku tovaru do ŠJ

B. Schvaľuje:
a) Smernicu č. 03/2011 Obce Buzitka o postupe pri vyplňovaní, predkladaní,
vyhodnocovaní a uschovávaní majetkového priznania a o konaní
b) Smernicu č. 04/2011 Obce Buzitka o slobodnom prístupe k informáciám
c) Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za
pracovné úkony vykonávané Obcou Buzitka
d) VZN č. 9/2011 o používaní a ochrane obecných symbolov Obce Buzitka
e) VZN č. 10/2011 o čase zápisu dieťaťa v ZŠ, výšku príspevku v MŠ, ŠKD
a ŠJ
f) VZN č. 11/2011 o chove a držaní zvierat v Obci Buzitka
g) Kúpu pozemku vedľa a okolo garáží za cenu 1,66 za 1 m2 , p.č. 115
zastavané plochy a nádvoria o výmere 785 m2. Predávajúci: Pivarček
Pavel, Tomiš Ján ml., Tomiš Juraj, Gažo Ján, Tomiš Ján a Pivarček Peter.
Kupujúci: Obec Buzitka.
h) Komisiu na vyhodnotenie výberového konania na dodávku tovaru do ŠJ
v zložení: Ing. Jana Harandzová
Marta Bystrianska
Martina Sekerešová
Bc. Vlasta Miadosková
Miroslava Pivarčeková
i) Komisiu na ohodnotenie majetku obce v zložení všetci poslanci OZ

C. Ukladá
a) Obecnému úradu zvolať komisiu životného prostredia, aby zhodnotila:
- byt Petra a Silvie Čordášových
- premostenie cesty na Dóre
- sprístupnenie vchodu na pozemok Ivana Adamove – vývoz odpadu
- ohodnotenie majetku za účelom evidencie do majetku obce:
Súpisné číslo Parcelné číslo
126
548
126
549
126
550
126
555
126
556
126
559
126
563
126
571

Popis stavby
Rodinný dom – Wislocký
Kultúrny objekt – kostol, Čordáš
Stodola - Dóra
Sklad - váha
Stodola - Dóra
Rodinný dom - Sokolt
Rodinný dom - Deme
Rodinný dom - Halaj

Helena Ševčíková
Starostka obce

