
ZÁPISNICA č. 01/2020

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Babinec  
konaného dňa 03.02.2020 na Obecnom úrade v Babinci

1. Zasadanie zahájil a prítomných privítal starosta obce p. Bc. Jaroslav Benda. Predložil
poslancom OZ program zasadania,  ktorí  poslanci  jednomyselne schválili.  Hlasovanie
prebehlo  nasledovne:  zástupkyňa  starostu  p.  Iveta  Urbanová  hlasovala  za  návrh,  p.
poslanec Ing. Pavel Laudár hlasoval za návrh, p. poslanec Emil Valaskai  hlasoval za
návrh.

2. Za overovateľov zápisnice  boli menovaní zástupkyňa starostu p. Iveta Urbanová  a p.
poslanec Ing. Pavel Laudár,  za zapisovateľku bola menovaná sl. Erika Valaskaiová.

3. Starosta  obce  predložil  poslancom OZ informáciu  o kontrole  pokladne za  4.štvrťrok
roku 2019. Zápis z vykonaia kontroly pokladne tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Starosta  obce  Bc  Jaroslav  Benda  navrhol  komisiu  pre  zistenie  skutkového  stavu
súpisných čísiel domov, budov a bytov  v katastrálnom území obce Babinec nasledovne:
predseda komisie Erika Valaskaiová, členovia komisie p. poslanec Ing. Pavel Laudár a p.
poslanec  Emil  Valaskai.  Poslanci  návrh  schválili  jednomyselne.  Hlasovanie  prebehlo
nasledovne: zástupkyňa starostu p. Iveta Urbanová hlasovala za návrh, p. poslanec Ing.
Pavel Laudár hlasoval za návrh, p. poslanec Emil Valaskai  hlasoval za návrh.

5. Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ o príprave volieb do NR SR v roku
2020. 

6. Inventarizačná  komisia  vykonala  inventarizáciu  majetku  obce  Babinec.  Fyzicky
skontrolovala skutkový stav majetku a konštatuje, že neboli zistené žiadne závady.
Inventarizačná  komisia  navrhuje  zošrotovať  podvozok  PS  8.  Zápis  z  inventarizácie
majetku obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Návrh  na  uznesenie  –  zapisovateľka  prečítala  návrh  na  uznesenie,  ktorý  poslanci
schválili.  Hlasovanie  prebehlo  nasledovne:  zástupkyňa  starostu  p.  Iveta  Urbanová
hlasovala za návrh, p. poslanec Ing. Pavel Laudár hlasoval za návrh, p. poslanec Emil
Valaskai za návrh.

8. Záver – starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.                      
            
           Prítomní: podľa prezenčnej listiny               
           Prílohy zápisnice: Pozvánka, Uznesenie, Prezenčná listina
                                         Menovanie komisie na kontrolu pokladne

                             Zápis z vykonania kontroly pokladne
                                         Zápis v inventarizácie majetku obce Babinec

                           

...........................................            .......................................... ..........................................
   Iveta Urbanová                Ing. Pavel Laudár                        Bc. Jaroslav Benda

           zástupkyňa starostu                               poslanec OZ                                starosta obce
  

                 
        v Babinci,  03.02.2020

        Zapísala Erika Valaskaiová



Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Babinci 
č. 01/2020 konaného dňa 03.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Babinci  schvaľuje:
 program zasadania Obecného zastupiteľstva - hlasovanie prebehlo nasledovne: zástupkyňa 

starostu p. Iveta Urbanová hlasovala za návrh, p. poslanec Ing. Pavel Laudár hlasoval za 
návrh, p. poslanec Emil Valaskai hlasoval za návrh.

 overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice - hlasovanie prebehlo nasledovne: 
zástupkyňa starostu p. Iveta Urbanová hlasovala za návrh, p. poslanec Ing. Pavel Laudár 
hlasoval za návrh, p. poslanec Emil Valaskai hlasoval za návrh
 komisiu  pre  zistenie  skutkového  stavu  súpisných  čísiel  domov,  budov  a  bytov   v

katastrálnom území obce Babinec ako je uvedené v bode 4 tejto zápisnice
 zošrotovanie podvozku PS 8

.           podpísané dňa:......................................................
                           Bc. Jaroslav Benda

                                                                                              starosta obce   
       

     v Babinci, 03.02.2020   

      


