Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19. januára 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
11Otvorenie zasadnutia
21 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
31 Schválenie programu rokovania
41 Prerokovanie Kúpno-predajnej zmluvy
51 Zámer výstavby novej materskej škôlky
61 Návrh a schválenie uznesenia
71 Záver
K bodu 1. Starostka obce Anna Gavajdová
a hostí.

otvorila

zasadnutie

OZ privítala poslancov

K bodu 2. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zapisovateľku zápisnice Mgr. Kozárikovú
Miroslavu a overovateľov zápisnice Ing. Stanislava Drahoňa a Miroslava Bibu.
K bodu 3. Starostka obce dala návrh na zapracovanie do programu bod Č. 5 - Zámer
výstavby novej MŠ. Poslanci OZ jednohlasne schválili program rokovania obecného
zastupiteľstva.
K bodu 4. Starostka obce prečítala návrh kúpnopredajnej zmluvy medzi Jánom Švecom
a Júliou Švecovou ako predávajúcim a Obcou Sielnica ako kupujúcimi, kde predmetom kúpy
sú nehnuteľnosti vedené v LV Č. 474 ako pozemky C-KN parc.č. 426/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 945 m2 a C-KN parc. Č. 426/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
490 m2 a ako stavby súp. Č. 2261 popis stavby pohostinstvol na pozemku C-KN parc. Č. 426/3
v celosti IIII-ne/. Na týchto pozemkoch stála v minulosti MŠ, ktorá v roku 1995 zhorela aje
to najlepšie miesto a poloha v obci na výstavbu novej MŠ. Poslanci s návrhom
kúpnopredajnej zmluvy všetci súhlasili s kúpnou cenou 71.750,- €.
K bodu 5. Obec chce znovu na tomto mieste postaviť novú materskú školu a tým sa chce
zapojiť do výzvy pre mestá a obce, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu na zvýšenie kapacitnej
nedostatočnosti materských škôl, ktorú vyhlási vo februári MŠVV a Š SR. Zámer je v súlade
s PHaSR obce Sielnica. Poslanci poverili starostku obce zapojiť sa do uvedenej výzvy
a pripraviť podklady pre výberové konanie. Na najbližšom OZ informovať o zapojení sa do
výzvy.
K bodu 6. Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
K bodu 7. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia:
Zapisovateľ:
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V Sielnici, dňa 26.1.2015
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