
                                             Zápisnica 

zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa  23.11. 2016 

 o 16.00 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1.  Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Správa kontrolóra 
4. Návrh na III. úpravu  rozpočtu 2016. 
5. Návrh nájomnej zmluvy pre p. Krajňák, Ruščák a p.  Maťašová  lokalite Západ 
6. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS. A. s   kanál a vodovod 
7. Návrh na ocenenie – mesto Košice 
8. Úprava výšky pokladničnej hotovosti 
9. Poverenie starostu  vykonať zmeny v presune položiek v rozpočte MČ. 
10. Rôzne: 
K bodu č.1: 

Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,00 hod. Prítomní podľa prezenčnej 
listiny boli 5 poslanci. Program zasadnutia bol schválený  bez doplňujúcich bodov. 
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.1. 

K bodu č.2: 

Overovatelia zápisnice :  Anna Čižmárová, Ing. Martin Kiszel 
Návrhová komisia : Ľubica Matyášová  a Miroslava Makajiová, Monika Košťanská 
 
K bodu č.3: 

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

K bodu č.4: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.3. 

K bodu č.5: 

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

K bodu č.6: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.5 

K bodu č.7: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  zobrali na vedomie poslanci hlasovaním č.6 

K bodu č.8: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.7 

K bodu č.9: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci schválili  hlasovaním č.8 

V bode rôzne starostka podala informáciu o príprave  kultúrnych akcii Silvestra a Vianoc..  

Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie o 17,00 hod 

Overovatelia : 
Ing. Martin Kiszel    ................................... 
Anna Čižmárová    ................................... 


