ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. 9. 2019 o 18,00 hod.
na Obecnom úrade v Malých Ozorovciach.

PRÍTOMNÍ :
:
Mgr.Milan Dolák,LL.M, starosta obce
Bc.Jana Kudľáková
Mgr.Monika Čižmáriková
Ivan Jenčík
Ing. Ján Bejda, poslanec
Ing. František Korytko, poslanec
Peter Varga, poslanec

Za OcÚ

Iveta Frajkorová, samost. odbor. referent
Iveta Ondková, samost. odbor. Referent

Ospravedlnení: 1
Ľubomír Varga

Ďalší prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :

Program rokovania :
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania

2.

Oslavy Dňa obce – rozdelenie úloh

3.

Záver

1. Otvorenie - schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,
overovateľov zápisnice
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Milan Dolák, starosta obce. Privítal
prítomných a konštatoval, že z počtu 7 poslancov sú prítomní 6 poslanci a zasadanie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starosta sa spýtal, či sú návrhy na doplnenie programu, s ktorého návrhom boli poslanci oboznámení
v pozvánke. Nakoľko neboli doplňujúce návrhy program rokovania poslanci OZ schválili.
Za overovateľov určil poslancov: Bc. Jana Kudľáková, Mgr. Monika Čižmáriková
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Za zapisovateľku určil: Iveta Frajkorová
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 58 a 59/2019, .
2. Oslavy Dňa obce
Dňa 15.9.2019 sa v obci uskutočnia oslavy Dňa obce. Z tohto dôvodu starosta obce zvolal
zasadnutie OZ, aby sa rozdelili úlohy na zabezpečenie hladkého priebehu osláv.
Každý poslanec a zamestnanec obecného úradu mal pridelenú úlohu.
- Mgr. Monika Čižmáriková , Ivan Ječník s manželkou budú obsluhovať hostí v KD a pomáhať v kuchyni
- Peter Varga s manželkou, Ing. Ján Bejda, Stela Korytková, Iveta Frajkorová budú zásobovať a obsluhovať
hostí v areáli obecného úradu
- Ing. František Korytko má na starosti fotografovanie a pomoc pri obsluhe
- Bc. Jana Kudľáková má pridelenú úlohu konferencierky
- Ľubomír Varga s manželkou má na starosti občerstvenie
- Iveta Ondková má na starosť účinkujúcich
- Pavol Sočovka, Ján Balkovič majú na starosti obsluhu skakajúceho hradu pre detí
Poslanci správu o rozdelení úloh pri realizácií osláv zobrali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 60/2019.

3. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:

............................................
............................................

Mgr. Milan Dolák,LL.M
Starosta obce
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