Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
konaného dňa 28. septembra 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Návrh na schválenie odpredaja nákl. motor. vozidla LIAZ – uzn. č. 4/2011 zo dňá
6. 6. 2011
5. Návrh na uznesenia.
6. Ukončenie zasadnutie.
K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, a tým je
zasadnutie OZ rokovania a uznášania schopné.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
Za zapisovateľku starosta určil p. Janu Juríčkovú, poslankyňu OZ.
Za overovateľov starosta určil p. Mišovica a p. Krpelana.
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Juríčkovú a p. Duchoňa. Za hlasovali všetci poslanci.
k bodu 4: Návrh na schválenie odpredaja nákl. motor. vozidla LIAZ – uzn. č. 4/2011 zo dňa
6. 6. 2011_____________________________________________________________
Starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť Obce – Obecného úradu – Valaská Belá
o odkúpenie nákl. motor. vozidla LIAZ. Vzhľadom na to, že na zasadnutí OZ dňa 6. 6. 2011
uznesením č. 4/2001,b/21 bol schválený odpredaj nákl. motor. vozidla LIAZ za kúpnu cenu
5000-6000 € s podmienkou, že kúpna cena a kupujúci budú ešte OZ prerokované a schválené,
starosta zvolal toto zasadnutie kvôli tomuto jedinému bodu. Na základe diskusie k tomuto bodu
dal starosta hlasovať za uznesenie za odpredaj nákl. motor. vozidla LIAZ za kúpnu cenu 5000 €
pre Obecný úrad – Obec – Valaská Belá. Za toto uznesenie hlasovali 6 poslanci, hlasovania sa
zdržala poslankyňa p. Mazániková.
K bodu 5: Schválenie uznesenia
Z rokovania OZ bolo prijaté uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto Zápisnice. Prehľad o priebehu
hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 7: Ukončenie zasadnutia.
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
-
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Zapísala: Jana Juríčková

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

Overovatelia: Peter Mišovic

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

Branislav Krpelan

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

V Liešťanoch dňa 29. septembra 2011
Vladimír Š o p o ň
starosta obce

Prílohy:

1x Pozvánka
1x Prezenčná listina
1x Návrh na odpredaj prebytočného obecného majetku zo dňa 21. 5. 2011
1x Uznesenie č. 4/2011 zo dňa 6. 6. 2011

U z n e s e n i e č. 7/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
konaného dňa 28. septembra 2011

a) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:
Jana Juríčková, Vladimír Duchoň
b) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e odpredaj nákl. motor. vozidla LIAZ za kúpnu
cenu 5.000 € pre Obecný úrad – Obec – Valaská Belá.

V Liešťanoch dňa 29. septembra 2011.

Vladimír Šopoň
starosta obce

