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Z á p i s n i c a č. 28
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 3. októbra 2014 o 18.00 hod. v kancelárii OcÚ
KUSÍN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Výber zhotoviteľa stavby: „Úprava spevnených plôch-parkovisko pri obecnom
cintoríne“
4. Diskusia, rôzne
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia:
Starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť
OcZ. Za program zasadnutia podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci
jednomyselne.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice:
Za overovateľov zápisnice boli určení:
• Ján Bencuľák
• Ľuboš Birbič
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:
• Dana Kováčová

3.

Výber zhotoviteľa stavby: „Úprava spevnených plôch-parkovisko pri
obecnom cintoríne“:
Starosta predložil poslancom ako členom komisie na výber dodávateľa cenové
ponuky, ktoré boli doručené obci v zapečatených obálkach. Jednalo sa o tri cenové
ponuky. Po otvorení obálok poslanci jednotlivé ponuky prehodnotili podľa vopred
určených kritérií a to ceny za zhotovenie diela a termínu jeho zhotovenia. Z
porovnaní jednotlivých ponúk poslanci vybrali najvýhodnejšiu ponuku a odporučili
starostovi uzavrieť zmluvu o dielo s najúspešnejším uchádzačom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu stavebných prác na úprave spevnených
plôch - parkovisko pri obecnom cintoríne zhotoviteľom s najnižšou cenovou
ponukou a odporučilo starostovi obce uzavrieť zmluvu o dielo s týmto zhotoviteľom.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.
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4.

Diskusia, rôzne:
− posedenie s dôchodcami – poslanci rozhodli, že tak ako každoročne, aj tento rok
zorganizujú posedenie s dôchodcami z príležitosti „októbra – mesiaca úcty k
starším“. Rozhodli, že túto akciu zorganizujú v nedeľu 19.10.2014.

5.

Schválenie uznesenia:
Zapisovateľka prečítala poslancom návrh uznesenia č. 28 a následne starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu o jeho schválení.
Hlasovanie:
Za predložený návrh uznesenia č. 28 hlasovali všetci prítomní poslanci
jednomyselne.

6.

Záver:
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Dana Kováčová

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

JÁN BENCUĽÁK
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