
                                           Zápisnica 

zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa 16. 12. 2015 

 o 17.00 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Návrh VZN o symboloch  MČ. 
4.  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia o poskytovaní elektronických  služieb 
5.  Informácia o rozpočte na rok 2016. 
5/A Nájomná zmluva Podracký 
5/B Informácia o zmene organizačnej štruktúry 
6. Rôzne  

 
K bodu č.1: 
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 17,00 hod. 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
K bodu č.2: 
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená p. poslankyňa  Monika Košťanská. 
Overovatelia zápisnice : Anna Čižmárová  a Ing. Martin Kiszel 
Návrhová komisia : Ľubica Matyášová a Miroslava Makajiová 
K bodu č.3: 
Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. 
K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci schválili hlasovaním č.1. 

K bodu č.4: 
Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. 
K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod zobrali poslanci schválili hlasovaním č.2. 

K bodu č.5: 
Starostka podala informáciu o budúcom rozpočte na základe návrhu rozpočtu mesta 
Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č.3. 

K bodu č.5/A: 
Starostka MČ podala informáciu o uzatvorení  nájomnej  pre žiadateľa p. J.Podrackého  na parcelu 
reg “E“ číslo 112, ktorú žiadateľ užíva ako prístup na svoj pozemok. 
Na návrh poslancov bola schválená cena za prenájom 1,00 € / rok. 
Tento bod  poslanci schválili hlasovaním č.4. 

K bodu č.5/B: 
Starostka podala informáciu o zmene organizačnej štruktúry MÚ MČ, účinnej od 1.1.2016 
Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe a zobrali ho na vedomie. 
  
Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č.5. 

K bodu č.5/C: 
Na základe návrhu starostky poslanci schválili vianočný  príspevok pre deti MŠ  
vo výške 150,00 € 
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.6. 

K bodu č.6: 
V bode rôzne neboli prerokované žiadne návrhy ani podnety. 
 
Zapisovateľ:  Monika Košťanská 
 
 
Overovatelia :    Anna Čižmárová   .................................  Ing. Martin Kiszel    ................................... 


