
Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

ktoré sa konalo dňa 07 mája 2014 v Priekope o 19.00 hod. v priestoroch OCÚ

1. k schváleniu programu rokovania
Uznesenie č. 11/2014
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2. k schváleniu overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa
Uznesenie č. 12/2014

OZ jednohlasne schválilo overovatel'ov zaplsnice p. Demčáková a p. Novotňak a za
zapisovatel'a zápisnice určilo starostu obce

Ing. Peter Sekerák - starosta obc1;' . r .
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Uznesen ie č.13/2014

lna. Peter Sekerák - starosta obce
- Q. ľ.

- návrh VZN o vylepovaní volebných materiálov
návrh VZN o užívaní verejného priestranstva
informáciu starostu obce o uzavretých zmluvách ku dňu rokovania
informáciu o aktivitách obce
informáciu o použití služobného motorového vozidla

5. k prejednaniu návrhu dodatku zmluvy s SPP
Uznesenie 14/2014

OZ prerokovalo návrh dodatku zmluvy s SPP o dodávke plynu na ďalšie ročné ObdOhbie
ktoré jednohlasne schválilo.

-starosta obce (! r.



6. k prejednaniu návrhu VZN o vylepovaní volebných materiálov
Uznesenie č. 15/2014
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Priekopa
Predkladá - starosta obce =h
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7 k prejednaniu návrhu VZN o užívaní verejného priestranstva
Uznesenie č. 16/2014

OZ jednohlasne schválilo návrh VZN o užívaní verejného priestranstva v obci Priekopa
Predkladá - starosta ObCWC.r

8. k správe o aktivitách v obci
Uznesenie č. 17/2014
OZ vzalo na vedomie správu o aktivitách v obci najme o prácach ktoré prevádzajú
pracovníci v rámci MOS

9. k zabezpečeniu posvätenia studničky Temľová
OZ prerokovalo a schválilo akciu posvätenie studničky Teml'ová po ukončení jednania

s spolu organizátormi LSPS a úniou žien kde na zabezpečenie poveiilo I __ l.~.~ ••

Demčáková a starosta obce vo výške nákladov z roku 2013 ";'~d"7f
1O. k bodu rôzne
Uznesenie č. 18/2014
OZ vzalo na vedomie informáciu ohl'adom

stavu realizácie rekonštrukcie cesty na Vojnatinu
informáciu o prácach ktoré majú vykonávať občania v hmotnej núdzi
informáciu o podaných žiadostiach obce na dotáciu na autobusovú zastávku C7Z/)MF.
a dotáciu na vojnové hroby cez Okresný úrad Košice C. r. ví

Uznesenie č. 19/2014
OZ vzalo na vedomie a schválilo použitie služobného motorového vozidla ~
v predchádzajúcom období CI r

Ino. Peter Sekerák - starosta ce
Uznesenie č. 20/2014
OZ poverilo na základe schválenia rekonštrukcie javiska poslanca Novotňaka a starofJtu

obce zabezpečením tejto aktivity C. r,
c, p o ver uje:
Uznesenie č. 21/2014
Starostu obce rokovaním z LSPS pri technickom zabezpečení STK motorového vozidla
Škoda Picap, ak LSPS odstúpi od zmluvy o výpožičke tohto vozidla ponúknuť ho na pred

o.r.
Uznesenie č. 2212014
Starostu obce vypracovaním žiadosti o vyradenú techniku zo skladu MV SR ako aj
zabezpečením dovozu tejto techniky v prípade schválenia ( r. ,

K bodu č. 11 Zmena rozpočtu
Uznesenie č. 23/2014
OZ schválilo čerpanie rozpočtu ku dňu rokovania a zároveň v zmysle uvedených uzne1Jí
tieto preniesť do zmeny rozpočtu čo OZ jednohlasne schválilo C r-
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