OBEC Spišské Bystré
Názov komisie:

Komisia pre ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

Dokument:

Zápis zo stretnutia komisie

Typ stretnutia:

Nepravidelné stretnutie č.2

Dátum
a miesto:

7.10.2016, 16:00 hod.
Spišské Bystré, Obecný úrad

Adresáti:

M. Luha, J. Kováčová, M. Lavko, M. Marušin

Zúčastnení:

M. Luha, J. Kováčová, M. Marušin

Zapísal:

Martin Lopušek

1. Program zasadnutia
Č.

Popis

1.

Vyjadrenie k žiadosti: Vladimír Kuzár – vrátenie poplatku za pochovanie občana

2.

Podklady pre finančný plán 2017

3.

Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

2. Zápis zo stretnutia a priebeh stretnutia
Č.

Popis

1.

Vyjadrenie k žiadosti: Vladimír Kuzár – vrátenie poplatku za pochovanie občana:
Komisia po diskusii so starostom obce odporúča:
a)

žiadosti nevyhovieť

Zdôvodnenie:
1.
2.
3.

2.

oficiálny protest prokurátora voči spornému VZN nebol doručený
napriek tomu obec proaktívne pod diskusii s prokurátorom zabezpečila úpravu VZN
pôvodné VZN, podľa ktorého bol vyrubený poplatok, bol vyrubený obcou správne. Obec nemohla
poplatok vyrubiť v rozpore s VZN

Podklady pre finančný plán 2017:
Komisia navrhuje do podkladov pre finančný plán 2017 zahrnúť tieto položky:
a) radar na ulicu SNP – 500€ (aktuálne riešené v roku 2016)
b) radar na ulicu Michalská – priestor exponovaný v čase začiatku a koncov školského vyučovania –
500€
c) zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov obce – 14 000€
d) vybudovanie detského ihriska – spoluúčasť 5 000€ (financovanie z operačných programov EÚ)
e) Dobrovoľný hasičský zbor obce – 2000€
a. PHM – 400€
b. výstroj, výzbroj – 200€
c. školenia – 400€
d. služby DHZO – 1000€

3.

Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb:
Komisia vzniesla pripomienky k KPSS. Pripomienky je potrebné zaslať do utorku 11.10.2016

OBEC Spišské Bystré
predsedovi komisie, ktorý ich zosumarizuje a zašle prednostke OcÚ.
3. Nové úlohy
Referencia úlohy

Popis

Požadovaný
termín

Zodpovedný

U1/2016/10/07/

Zaslať na OcÚ vyjadrenie k žiadosti

11.10.2016

M. Lopušek

U2/2016/10/07/

Zaslať podklad pre fin. plán 2017

11.10.2016

M. Lopušek

U3/2016/10/07/

Zaslať M. Lopušekovi pripomienky
k KPSS

11.10.2016

členovia komisie

4. Prílohy
Vyjadrenie č. 02/2016

Schválil:
v.r.
Martin Lopušek
predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

