Obec Povina
Obecný úrad so sídlom Povina 155
023 33 Povina

Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Povina, konaného
dňa 29. 4. 2019 na Obecnom úrade v Povine
_________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Mgr. Jozef Damaška

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Povina
5. Návrh na odmenu pre kronikárku
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

K bodu č. 1.
Rokovanie otvorila starostka obce PhDr. Alena Dudeková privítaním prítomných.
K bodu č. 2.
Starostka prítomných oboznámila s programom zasadnutia a dala ho schváliť. Poslanci ho
schválili bez pripomienok, hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. Bod č. 2 bol schválený
uznesením č. 32/2019.
K bodu č. 3.
Za zapisovateľku navrhla p. Janu Bendovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Františka Mrmusa a Bc. Jozefa Drugu. Poslanci ho schválili bez pripomienok, hlasovaním: za
– 8 – 0 – 0. Bod č. 3 bol schválený uznesením č. 33/2019.
K bodu č. 4.
Návrh VZN č.5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Povina.
Poslanci sa uzniesli na VZN bez pripomienok, hlasovaním: 8 – 0 – 0.

Poslanci opätovne prerokovali žiadosť o dotáciu pre ZO SZV KNM v zastúpení Milošom
Belanom, žiadosť schválili hlasovaním 8 – 0 – 0 uznesením č. 34/2019.

K bodu č. 5.
Poslanci prerokovali návrh na odmenu pre kronikárku a schválili odmenu vo výške 200,-€
za kalendárny rok, vyplácanú jeden krát ročne, na konci roka môže OZ schváliť mimoriadnu
odmenu podľa napísaného obsahu kroniky. Poslanci bod č. 5 schválili hlasovaním: 8 – 0 – 0
uznesením č. 35/2019.
K bodu č. 6.
Zapisovateľka predniesla uznesenia, ktoré počas rokovania poslanci prijali. Hlasovali
jednotlivo pri každom uznesení počas zasadnutia.

K bodu č. 7.
Zasadnutie ukončila starostka obce poďakovaním za účasť a spoluprácu.

V Povine, dňa 29. 4. 2019

PhDr. Alena Dudeková
starostka obce

