U Z N E S E N I E č. 10
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Buzitke,
ktoré sa konalo 25. 5. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Buzitke:
A. Berie na vedomie
a) správu o plnení uznesenia č. 9
b) plnenie rozpočtu za I. Q 2011
c) oslavy Dňa detí
d) prijatie jubilantov
e) informácie podané starostkou o činnosti obce od posledného zasadnutia
OZ

B. Schvaľuje
a) program rokovania OZ
b) návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Kovalančík – predseda
Sekerešová Martina – člen
Adamec Ján – člen
c) VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
d) VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku a nájme majetku vo
vlastníctve obce
e) Pokladničný limit vo výške 2 000,- €
f) Odmenu starostky za I. polrok 2011 vo výške 600,- €
C. Súhlasí s
a) vybudovaním detského ihriska v celkovej sume 11 190,00 €
b) vybudovaním bezdrôtového obecného rozhlasu
c) podpísaním darovacej zmluvy s firmou PV Lučenec s. r. o., ktorá
poskytne dar na vybudovanie detského ihriska vo výške 11 190,00 € a na
vybudovanie bezdrôtového obecného rozhlasu vo výške 11 190,00,00 €
D. Zamieta
a) žiadosť Marty Mackovej o odkúpenie obecného bytu
E. Ukladá obecnému úradu
a) vyzvať pána Tótha – GEORGICA za úpravu cesty pri Kántorovi
b) vypracovať VZN – cenník poplatkov za užívanie priestorov a zapožičanie
riadov (príbory, taniere, poháre...)
c) skontrolovať výmery a správnosť zamerania cintorína a ČOV

F. Odporúča
a) zvolať jednanie s Milanom a Jarmilou Kovalančíkovou ohľadne užívania
časti cintorína
G. Splnomocňuje a poveruje
a) starostku obce na vykonávanie rozpočtových úprav do výšky 2 000,- € za
každú položku
b) starostku obce na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na
rodinný dom na Krásnej č. 72 a tým ho dostať do vlastníctva obce,
nakoľko nemá vlastníka
c) starostku obce výberom dodávateľa na výstavbu detského ihriska
a miestneho rozhlasu a podpísaním zmluvy s vybratým dodávateľom
a následnou úhradou vo výške maximálne ako je uvedené v darovacích
zmluvách.

Helena Ševčíková
Starostka obce

