
Zápisnica č. 9

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové, konaného dňa 21.11.2008 
o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu

Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš

      Ing.Anna Michaličková, Miloš Adamovic, Mgr.Eva Bebjaková, Ing.Viera Hladká,
                  Jozef Hulvák, Igor Kotásek, Vladimír Lichner, Ing.Oľga Nováková, Ľubomír Plesnivý

                  Ing. Viera Šebeňová – hlavná kontrolórka obce

Občania :  Dalibor Oravec, Katarína Opatovská, Mgr. Katarína Remencová

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Matiáš. 
Privítal prítomných poslancov a občanov. Konštatoval,  že sú prítomní všetci poslanci obecného 
zastupiteľstva, takže je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Písaním zápisnice poveril : Evu Plesnivú

Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Vieru Hladkú a Mgr. Evu Bebjakovú

Predložil nasledovný program :

1. Žiadosť o prenájom bytu nad Lekárňou – Gugová Martina
2. Oprava  VZN  o  výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky  úhrady  v 

školskej jedálni v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z.

Starosta obce oznámil poslancom, že mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 
zvolané na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva za účelom prejednania žiadosti p. 
Gugovej o prenájom bytu nad Lekárňou a opravy VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a  podmienky úhrady v  školskej  jedálni  v  zmysle  školského  zákona  č.  245/2008 Z.z. 
Pokračovalo sa podľa programu.

1. Žiadosť o prenájom bytu nad Lekárňou – Gugová Martina.  
Mgr.  Eva  Bebjaková  oboznámila  poslancov  ohľadom  žiadosti  o  prenájom  bytu   nad 
Lekárňou p. Gugovej. Ostatné žiadosti o prenájom bytu nad Lekárňou nebudú predmetom 
rokovania dnešného mimoriadneho zastupiteľstva, nakoľko bolo zvolané na základe žiadosti 
o prenájom bytu p. Gugovej. 
Starosta  obce  navrhol,  p.  Gugovej  listom oznámiť  výšku  mesačného  platenia  energií  a 
nájmu podľa  predošlého   nájomcu MUDr.  Magáta.  p.  Gugová  najneskôr  do   budúceho 
obecného zastupiteľstva do 11.12.2008 oznámi,  či  súhlasí  s  výškou nájmu a mesačného 
platenia energií na prenájom bytu nad Lekárňou.

2. Oprava  VZN  o  výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky  úhrady  v   
školskej jedálni v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Mgr.  Eva  Bebjaková  predložila  po  vyvesení  návrh  opravy  VZN  o  výške  príspevku  na 
čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky úhrady v  školskej  jedálni  v  zmysle  školského 
zákona č. 245/2008 Z.z. bez režijných nákladov, ktoré nemôžu byť zahrnuté v poplatkoch za 
stravu.
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U z n e s e n i e   číslo  85/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
s c h v a ľ u j e
predloženú opravu VZN č. 2/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školskej jedálni v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. 
bez režijných nákladov.
Hlasovanie
Za             :   Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková, Ing.V.Hladká,
                      J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ. Plesnivý
Proti          :   0
Zdržal sa   :   0

Nakoľko program bol vyčerpaný starosta obce ukončil mimoriadneho rokovanie obecného 
zastupiteľstva.

                                                                                               Ing. Miroslav Matiáš
                                                                                                      starosta obce

Overovatelia :

Ing. Viera Hladká

Mgr. Eva Bebjaková

Zapísala : Eva Plesnivá


