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Zápisnica 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Lánci zo dňa 5.1.2019 

 

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Lánci otvoril a viedol  Július Kovács starosta. 

V úvode privítal poslancov OZ a a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5, t.j. OZ 

je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu podľa pozvánky :  

 

1. Úvod – privítanie poslancov 

2. Informovanie poslancov s aktuálnym stavom fungovania obecného úradu 

3. Aktuálne veci 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil Michala Hangácsiho a Józsefa Susnyáka. 

Za: 5      Proti: 0      Zdržali sa:  0 

Za zapisovateľku Nikoletu Csepely 

Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0 

 

 

1. Informovanie poslancov s aktuálnym stavom fungovania obecného úradu po nástupu 

nového starostu dňa 10.12.2018 a po následnom zisťovaní údajov o rozpracovaných 

aktivitách, o zmluvných vzťahoch a povinnostiach voči podávateľmi rôznych služieb. 

Ďalej informovanie o výsledkoch osobných jednaní starostu a jeho zástupcu 

s kontaktnými osobami, ktorí sa zaoberajú s realizáciou projektov z európskych 

fondov. 

 

 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednohlasne zhodli v dôležitosti realizácie už 

rozpracovaných projektov, zároveň podporia ďalšie získanie grantov podľa 

skutočných potrieb obce. 

 

 

3. V ďalšej časti zasadnutia poslanci obecného zasadnutia sa presunuli na obhliadku 

problémových časti obce t.j.: starý cintorín pri ktorom je nelegálna skládka 

komunálneho odpadu, budovu školy, ktorej technický stav je nevyhovujúci. 

 

 

4. Návrh na uznesenie- 

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na týchto prioritách v najbližšom období: 

- Zrealizovanie rozbehnutých projektov podľa časových harmonogramoch 

- Sledovanie a reagovanie na výzvy 

- Likvidácia nelegálnych skládok odpadu 

- Efektívnejšie využívanie ľudí zapojených do VPP 

- Obnova, dobudovanie chodníkov, zlepšovanie vzhľadu obce 
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- Nájsť riešenie na zlý stav školy 

- Nevyhovujúci stav stĺpov a káblov v celej obci 

- Obnoviť kultúrne a spoločenské aktivity 

- Preveriť funkčnosť kamerového systému s dodávateľom 

- Aktualizovať web stránku obce 

- Túlavé psy – zabrániť ich množeniu  

- Termín stály 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Michal Hangácsi ........................................ 

 

József Susnyák    ........................................ 

 

 

 

 

 
 

user
Textový rámček




