Zápisnica
z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 29. mája 2017 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Ing. Pavel Zajac – dobre, vítajte na tridsiatom treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva, viete, že
mimoriadne bolo zvolaného narýchlo, lebo potrebujeme to uznesenie, je to tam jasne napísané, že je to
spolufinancovanie päť percent, musíme to tam dodať ako prílohu takže z tohto dôvodu sme to urobili,
číže v prvom rade program, program je okrem tých schválenie zapisovateľa, schválenie návrhovej
komisie, schválenie multifunkčného ihriska aj keď sa to volalo – podpora športovej aktivity v obci
Ľubietová, v liste bolo napísané, že to nemáme premenované, takže, čiže, má niekto do programu
Ing. Pavel Zajac – nikto, čiže čítam uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
Schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej, kto je za, piati, mám napísané, výborne,
ideme ďalej, za zapisovateľku Zuzana Kútna a overovateľov Bc. Jana Majerová a Paľo Šimun, je
niekto, uznesenie určuje, pani Zuzanu Kútnu za zapisovateľku a Bc. Jana Majerová a Paľa Šimuna za
overovateľov zápisnice, kto je za, ďakujem piati volí návrhovú komisiu
Pavel Šimun – predseda, Bc. Jana Majerová - člen, Mgr. Eva Chebeňová - člen, kto je za , ďakujem,
a teraz počúvajte, obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
zapojenie sa do projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Ľubietová“ v celkových
rozpočtovaných nákladoch v sume 57 555,63 €
obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
zabezpečenie 5 % spolufinancovania projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci
Ľubietová“ z rozpočtu obce Ľubietová, kto je za, ďakujem, všetci, zajtra to pôjde poštou
Pavol Šimun – ja sa len jednu vec spýtam, pozeral som tú úpravu rozpočtu, čo Monika posielala, máme
to tam zahrnuté
Ing. Pavel Zajac – asi nie, ja jej to dám potom, ďakujem vám, pripravím uznesenie, nech to máme
prichystané a nech to môže ísť
Ing. Pavel Zajac – končím uznesenie, zastupiteľstvo
Zapísala: Zuzana Kútna
Overovatelia:
Bc. Jana Majerová
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Pavol Šimun
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Starosta obce : Ing. Pavel Zajac
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