OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.

ZÁPISNICA
z dvanásteho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 16.7.2017
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

10,00 hod.
11.00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

5+1
2

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, ktorá privítala
prítomných na slávnostnom zasadaní OZ, ktoré sa konalo pri príležitosti návštevy z družobnej
obce Terzolas v Taliansku.
Starostka obce vyhlásila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa
a oznámila to prítomným.
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová predložila návrh programu rokovania.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Udelenie občianstva obce Tvarožná
4. Návrh uznesenia
5. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Radoslav Zakopjan a Miroslav Zakopjan
Do návrhovej komisie boli zvolení : Mgr. Marek Ščurka, Peter Madeja
 k bodu 3 programu :
V tomto bode privítala prítomných hostí z družobnej obce Terzolas v Taliansku, predniesla
príhovor, v ktorom prítomných oboznámila so vznikom a priebehom družby dvoch obcí
Tvarožná a Terzolas, ktorá trvá už 20 rokov a z tohto dôvodu sa poslanci rozhodli, že bude
udelené čestné občianstvo hlavným zakladateľom tohto priateľstva a to Márii Reščákovej
(rodáčke z Tvarožnej), jej manželovi Ginovi Tenni, bývalému starostovi Terzolasu –
Michelemu Greifenberovi a súčasnému starostovi Terzolasu Enrikovi Manini.
Poslanci jednohlasne tento návrh schválili - 5 ZA (M. Zakopjan, R. Zakopjan, M. Madeja, P.
Madeja, M. Ščurka) a bolo prijaté uznesenie.

- 2  k bodu 4 programu :
Člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 16.7.2017

----------------------------Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Overovatelia :
1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z dvanásteho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 16.7.2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

10/2017 - u d e ľ u j e čestné občianstvo Obce Tvarožná :
- Márii REŠČÁKOVEJ
- Ginovi TENNI
- Michelemu GREIFENBERG
- Enrikovi MANINI
–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

