
Zápisnica
zo  XV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA

konaného 19.01.2022

Prítomní:               Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Harkot, Ján Bľacha
Ospravedlnení:          Milan Ruňanin
                                    
Ďalší prítomní:           Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ  
                                   
                                   

P r o g r a m  :

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice
3. Zmluva o mediálnom partnerstve – návrh na schválenie
4. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva – návrh na schválenie
 11. Návrh na schválenie uznesení a záver

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

    Mimoriadne zasadanie OZ viedol starosta obce.  V úvode privítal prítomných, prečítal body
programu a  následne  pristúpil  k  hlasovaniu  rokovacieho  programu.   Poslanci  OZ nemali
žiadne body na doplnenie a jednohlasne program schválili.

Uznesenie č. 77/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot, Ján Bľacha/                            
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    /Milan Ruňanin/

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Ján Bľacha
Zapisovateľ:                  Jana Šebáková
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K     bodu č. 3 Zmluva o mediálnom partnerstve – návrh na schválenie

     Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Zmluvy o mediálnom partnerstve. Poslanci 
OZ sa podrobne oboznámili s jej obsahom a schválili podpísanie zmluvy.  
   
Uznesenie č. 78/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  A)   berie na vedomie

 Návrh Zmluvy o mediálnom partnerstve

B) schvaľuje 

 podpísanie  Zmluvy o mediálnom partnerstve 

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot, Ján Bľacha/                            
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    /Milan Ruňanin/

K bou č. 4 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva – návrh na schválennie

Poslanci OZ po oboznámení sa s ustanoveniami navrhovanej zmluvy súhlasili s jej podpisom. 

Uznesenie č. 79/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  A)   berie na vedomie

 návrh Zmluvy o vytvorení diela a licenčná zmluva

B) schvaľuje  berie na vedomie

 podpísanie  Zmluvy o vytvorení diela a licenčná zmluva

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot, Ján Bľacha/                            
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    /Milan Ruňanin/
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K bodu č. 11  Návrh na schválenie uznesení a záver

Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Zasadanie bolo ukončené o 20:00 hod.
  
Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot, Ján Bľacha/                            
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  1    /Milan Ruňanin/

Zapísala: Jana Šebáková

                                                                              ....................................................    
                                                                                               starosta obce

Overovatelia:

Michal Zimovčák       ........................................       Ján Bľacha   ...............................
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