
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia OZ obce Blesovce konaného dňa 05.01.2011 o 18.00 hod 

v zasadačke OcU Blesovce 

 

Prítomní:  

Ing. Zdeněk Michalec, starosta obce    

MUDr. Peter Petrík , poslanec                                                             

Jozef Uhrík , poslanec                                                

Michal Turčan, poslanec   

Jozef Matejovič, poslanec 

Jozef Božik, poslanec                                      

Guliková Alena, zapisovateľka          

 

Program schôdze:                          

 

1. zahájenie 

2. určenie zapisovateľa 

3. určenie overovateľov zápisnice 

4. voľba návrhovej a volebnej komisie 

5. odsúhlasenie rokovacieho a odmeňovacieho poriadku OZ pre volebné obdobie 2011 – 

2014 

6. odsúhlasenie výstavby 9BJ /dolina/ 

7. vymenovanie zástupcu starostu obce 

8. rôzne 

9. diskusia 

10. návrh na uznesenie 

11. uznesenie 

12.  záver 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Schôdzu začal starosta obce privítaním poslancov OZ i hostí. Ako zapisovateľku určil 

pracovníčku OcU Blesovce p. Alenu Gulikovú  a overovateľmi  zápisnice boli určení p. Jozef 

Uhrík a p. Jozef Božik.  

Ďalej bola navrhnutá návrhová komisia v zložení : Jozef Matejovič 

                 Michal Turčan 

       Jozef Božik 

 Volebná komisia v zložení :  MUDr. Peter Petrík 

    Jozef Uhrík 

Menované komisie boli jednohlasne schválené. 

Potom privítal starosta obce  Ing. Hašanu a dal mu slovo,  ohľadom výstavby 9 BJ na 

„doline“, kde menovaný predložil projekty a vysvetlil detaily a odpovedal na dotazy 

prítomných poslancov. Po debate a vydiskutovaní starosta obce vyzval poslancov aby sa 

vyjadrili k návrhu. Všetci poslanci jednohlasne odsúhlasili výstavbu 9 BJ. Ďalej bolo 

prerokované VZN o nájomných bytoch č 2./2011, ktoré bolo jednohlasne schválené.  

Ďalším bodom bolo prerokovanie rokovacieho a odmeňovacieho poriadku OZ pre volebné 

obdobie 2011 – 2014, ktoré bolo schválené 28.5.2010. Starosta obce prečítal celý rokovací 

a odmeňovací poriadok prítomným poslancom, na prípadné dotazy odpovedal ihneď, poslanci 

OZ vzali rokovací a odmeňovací poriadok OZ Blesovce na vedomie.  

Ďalším bodom bolo menovanie zástupcu starostu obce Blesovce. Navrhnutý bol MUDr. Peter 

Petrík, Blesovce č. 121, všetci poslanci jednohlasne súhlasili. 



Ďalej sa vyjadril k žiadosti o nájme nebytových priestorov budovy bývalej školy  firmou 

Poľnochov s.r.o. Blesovce č. 135, ktorá bola adresovaná OZ dňa 24.11.2010. Zmluva je 

priložená k zápisnici. Starosta navrhol, aby sa zmluva nanovo naformulovala  s tým, že bude 

platná od 01.01.2011 do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia, nakoľko 

Poľnochov s.r.o. stavia kancelárske priestory vo svojom areáli. Poslanci so zmluvou súhlasili. 

Ďalším bodom bola žiadsoť p. Lenky Bartoníkovej na otváracie hodiny v miestnom 

pohostinstve. K tomu sa vyjadril starosta  tým, že VZN č.2/2008 je na prokuratúre a do 

vydania stanoviska sa k žiadosti vyjadrovať nebude.  

Potom sa začala diskusia, do ktorej sa zapojil MUDr. Peter Petrík, ktorý sa spýtal na dátum 

vyjadrenia sa k  výstavbe 9 BJ na „doline“, kde mu bolo povedané že predpokladaný termín je 

marec -  apríl 2011.  

Po diskusii bolo prečítané uznesenie č.1/2011, ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili.  

Záverom starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 

 

...............................................  

 

...............................................                                                          .............................................  

       overovatelia                                                                                          zapisovateľka 

             

   


