Zápisnica č.5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.10.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o podaných projektoch
4. Správa nezávislého auditora
5. Informácia o voľbách
6. Príprava akcie „Festival pod Makovicou “
7. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce.
2. Kontrolu uznesení predviedol starosta obce a konštatoval že uznesenia boli splnené .
3. Správu o podaných projektoch podal Božík Ján v tomto bode poznamenal že 17.9.2014
bol podaný projekt Protipovodňovej ochrany intravilónu obce Kurimka v požadovanej
hodnote 4 76476 € .Ďalej bol podaný projekt na Úrad vlády na vybavenie športových
potrieb a športových ihrísk v celkovej hodnote 7 600 € .
4. Správu nezávislého auditora p. Michala Laža predložil poslancom starosta obce Božík
Ján. Poslanci správu schválili .
5. Informatívnu správu o voľbách do OcZ predložil starosta obce, poznamenal že do
kandidátskej listiny na funkciu starostu sú prihlásení dvaja kandidáti a na poslancov je
prihlásených 13 kandidátov .Starosta : 1. Smer- SD , MOST -HIT
2. Nova
Poslanci : 5. Smer- SD
1. SIEŤ
3. MOST- HIT
3. NOVA
1. Nezávislý kandidát
Volebná komisia je zložená z piatych členov + zapisovateľka. Predsedom komisie je p.
Hudáková Mária . podpredsedom Kravčišinová Dana .
6. V tomto bode starosta informoval o usporiadaní akcie „ Festival pod Makovicou“ ktorí sa
bude konať 18.10.2014 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším .V programe vystúpia :
Speváčky ľudových piesní z Kurimky
DFS Makovička
Speváčka Mačošková Mária
Ľudový rozprávač Jožko – Jožka
FS Makovica Svidník

Pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším budú rozdané uteráky , ktoré boli zabezpečené
sponzorsky. Po vystúpení bude podané občerstvenie a guľáš , ktorí zabezpečí PZ
„Makovica “ .
7. V bode rôzne starosta požiadal poslancov o účasť na akcií ako aj o pomoc pri obsluhe.
Na záver poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 5 /2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 15.10.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo v Kurimke :

A: Berie na vedomie :
1. Správu o podaných projektoch
2. Správu o príprave komunálnych volieb v obci Kurimka
3. Prípravu na akciu „ Festival pod Makovicou “

B: Schvaľuje :

1. Správu nezávislého auditora p. Michala Laža o hospodárení obce Kurimka

C: Ukladá :

Poslancom OcZ , pracovníkom a ďalším zúčastnením zúčastniť sa a pomáhať pri obsluhe
na akcii „Festival pod Makovicou “

Zapísal : Božík Ján
Overovateľ zápisnice :
starosta obce
B o ž í k Ján

