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     Rokovanie 9. zasadnutia – MR.č. 3 - Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril  starosta
Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce Ing. Ľudmilu Kelemenovú a
Mgr. Jozefa Zvolenského a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 8 poslanci, takže
OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.
 

  

     Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi
potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov
Milana Černáka a Jána Gundu.

  

    

Uznesenia

  

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

  

MR č.3, ktoré sa konalo dňa 13. júna 2007

  

  

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

  

p r e r o k o v a l o 
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Upresnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2013

  

Rôzne

  

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 56/2007

  

     Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e    n a    v e d o m i e

  

informácie o štruktúre plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce prednesené Mgr.
Jozefom Zvolenským, ktorý je zodpovedný za vypracovanie plánu

  

dotazník – analýza SWOT, ciele a priority plánu, ktoré je potrebné po doplnení poslancami OZ, 

znova prerokovať na spoločnom stretnutí s podnikateľmi a subjektami CR a zapracovať ich do
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

  

výzvu starostu obce ako aj Mgr. Zvolenského na predkladanie poslaneckých návrhov do PHSR
do r. 2013
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K bodu 2/

  

poslanec OZ p. Dominik Černák vyzýval poslancov na nejasne formulované návrhy s tým, aby
nenaleteli starostovi

  

starosta vyzval p.D.Černáka, aby v rámci schváleného programu jasne formuloval svoje návrhy,
alebo aby do bodu „rôzne“ predložil iné návrhy na prerokovanie.

  

Ani po viacnásobnej výzve a upozorňovaní poslanca p.D.Černáka sa ostatní poslanci OZ
nedostali k predkladaniu návrhov do PHSR do r. 2013

  

starosta opakovane upozorňoval a vyzýval k predkladaniu návrhov ku schválenému bodu
programu s tým, že po uzatvorení návrhov do PHSR sa môžu prerokovať iné návrhy

  

starosta obce p. Štefan Gahér prehlásil, že k návrhom v rámci rozvoja CR zvolá subjekty CR v
obci, aby sformulovali svoje návrhy do programu HSR do r. 2013

  

keďže ani po hodine rokovania nebolo pre nedisciplinovanosť poslanca p.D.Černáka, ostatným
poslancom OZ umožnené predložiť jediný návrh do PHSR, po viacnásobnom upozorňovaní
starosta obce zasadnutie predčasne  ukončil.
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Štefan  G a h é r

  

  starosta obce

  

Overovatelia :

  

  

Milan Černák                                      ……………………………

  

  

  

Ján  Gunda                                          ……………………………

  

  

Zapísala: Gabriela Pauková
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