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UZNESENIE č. 51/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia ako bol doručený k 29.5.2018
Hlasovanie

Za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 52/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia tak, ako bol prednesený starostom obce v úvode zasadnutia
Hlasovanie

Za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 53/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
53 A overovateľov : Martinu Brejčákovú, Jaroslavu Triščovú
53 B návrhovú komisiu : Ing. Jozefa Bogačeviča
53 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 54/2018
54 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- Vysoké poplatky za obecný rozhlas
- Pripomienkovanie odvozu veľkoobjemového kontajnera
- Pripomienku dokončenia gabionového plotu pri MŠ
- Pripomienka k údržbe telekomunikačných stĺpov – zaslanie listu
- Zverejňovanie plnenia rozpočtu, faktúr, objednávok
- Nedostatočná kapacita obecnej webovej stránky, nový provider

neprítomný 1
Zlatica Fritzová
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54 B
Poslanci OZ

ukladajú
starostovi obce, aby zabezpečil vyhovujúcejšieho providera webovej stránky tak, aby spĺňala
technologické požiadavky obce
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 55/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 27.04.2018
č. 19 B – v realizácii, č. 24 – v realizácii
č. 25 - nesplnené
č. 32 – splnené, č. 33 – splnené, č. 34 – splnené, č. 35 – splnené,
č. 36 – nesplnené
č. 37 – splnené, č. 38 – splnené,
č. 39 – nesplnené,
č. 41 – splnené,
č. 42 – v realizácii, č. 43 – v realizácii,
č. 44 – splnené,
č. 45 – nesplnené,
č. 46 – splnené,
č. 47 – v realizácii,
č. 48 – splnené,
č. 49 B – nesplnené, č. 49 C – nesplnené,
č. 50 - splnené

UZNESENIE č. 56/2018
Poslanci OZ

dopĺňajú
uznesenie č. 25 C, v ktorom

ukladajú
starostovi obce obnovu komunikácie so spoločnosťou Kalypso n.o. vo veci

vzájomného zápočtu k majetku denného stacionára
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UZNESENIE č. 57/2018
57 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

pripomienky k návrhu Komunitného plánu obce Vojkovce

57 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby zabezpečil kompetentnú osobu, ktorá zapracuje všetky pripomienky
komunitného plánu resp. zaktualizuje Komunitný plán v termíne do 06.06.2018

57 C
Poslanci OZ

berú na vedomie
znovu prerokovať Komunitný plán na mimoriadnom zasadnutí dňa 07.06.2018

UZNESENIE č. 58/2018
58 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
pripomienky k VZN č. 3/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v obci Vojkovce

58 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
prerokovanie VZN č. 3/2018 znovu na mimoriadnom zasadnutí dňa 7.6.2018

UZNESENIE č. 59/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
VZN č. 4/2018 o poskytovaní stravy v školskej jedálni pri MŠ Vojkovce 112 obce Vojkovce
Hlasovanie
za 4
proti 0
zdržal sa 0
neprítomný 1
Zlatica Fritzová
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UZNESENIE č. 60/2018
Poslanci OZ

schvaľujú
VZN č. 5/2018 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
a o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomný 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 61/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie učiteľky MS a predsedníčky kultúrnej komisie o konaní podujatia ku Dňu detí, ktorý
bude 10.06.2018 so začiatkom o 14.00 hod. na ihrisku pri obecnom úrade obce Vojkovce

UZNESENIE č. 62/2018
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie učiteľky MŠ o prevádzke počas letných prázdnin od 03.07.2018 do 13.07.2018

Vo Vojkovciach, 29.05.2018

Rastislav Kolej
starosta obce

