STAROSTA
obce
JÁNOVCE
--------------------------

Pozvánka
____________

V súlade s §- om 1, ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m 3. /tretie/ mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

obce

Jánovce

ktoré sa uskutoční dňa 03. augusta /piatok/ 2018 o 10.00 hod. na Obecnom
úrade v Jánovciach s týmto programom:
1. O t v o r e n i e
a/ Voľba overovateľov zápisnice
2. Návrh predsedu futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce na riešenie
závlahového systému športového ihriska
3. Záver

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

Prezenčná listina
z 3. tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 03.08.2018

------------------------------------------------------------------------1.

Ľudovít Dubaň, starosta obce

.....................................................

2.

Ján Botka

.....................................................

3.

Gabriela Bartalosová

.....................................................

4.

Nora Horváthová

....................................................

5.

Zoltán Tanko

....................................................

6.

Mgr. Terézia Némethová

....................................................

– zapisovateľka
Ostatní prítomní :
Meno a priezvisko

…..................................................

Podpis

................................................................... .........................................................
................................................................... .........................................................
................................................................... .........................................................
................................................................... .........................................................
................................................................... .........................................................

Overovatelia

Nora Horváthová

...................................................

Mgr. Terézia Némethová

...................................................

Zapísala: Mgr. Andrea Baráthová

...................................................

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

ZÁPISNICA
z 3. /tretieho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jánovciach, ktoré sa konalo dňa 03.08.2018
Prítomní:
Starosta obce :

Ľudovít Dubaň

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Ľudovít
Dubaň. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že z celkového počtu 5
poslancov sú prítomní štyria poslanci, takže OZ je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania bol prijatý nasledovne:
1. O t v o r e n i e
a/ Voľba overovateľov zápisnice
2. Návrh predsedu futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce o riešenie
závlahového systému športového ihriska
3. Záver

1.a/

Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Nora Horváthová
Mgr. Terézia Némethová

2. Návrh predsedu futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce o riešenie
závlahového systému športového ihriska
Predseda futbalového klubu TJ Družstevník Jánovce požiadal o mimoriadne
zasadnutie OZ a zároveň predložil starostovi obce návrh na riešenie závlahového
systému športového ihriska, do ktorého by finančne prispeli aj členovia
futbalového klubu.
Po diskusii
OZ jednohlasne s ch v a ľ u j e
Navrhnutý závlahový systém športového ihriska a Obec Jánovce prispeje sumou
4500 €

Na záver sa p. Dubaň opýtal prítomných, či majú nejaké pripomienky, nakoľko
neboli žiadne 3. mimoriadne zasadnutie OZ ukončil.

Ľudovít Dubaň
starosta obce

