Obec Suché Brezovo

Z á p i s n i c a č. 2
OZ konaného dňa 27.05.2016 v kancelárii starostky

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Program zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záv. účtu obce Suché Brezovo za r.2015
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb. Odpadmi
Rôzne
Rekapitulácia uznesenia
Záver

K bodu 1
Otvorenie previedla starostka obce, privítala hostí zasadnutia. Prečítala program zasadnutia a dala na
schválenie.
K bodu 2
Uznesenie č. 1/5/2016
Poslanci OZ schvaľujú predložený program zasadnutia.
K bodu 3
Uznesenie č. 2/5/2016
I.Volí
Návrhovú komisiu v zložení : Backa, Bartko
Berie na vedomie za overovateľov : Dorotinová, Cinkotová
Za zapisovateľku : Majdánová
K bodu 4
Uznesenie č. 3/5/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesenie č. 3/5/2016.
K bodu 5
Starostka obce predniesla záverečný účet hospodárenia obce za rok 2015.
Obec hospodárila s prebytkom +2496,27 EUR.
Poslanci nemali žiadne výhrady k záverečnému účtu za rok 2025.
Uznesenie č. 4/5/2016
Poslanci schválili záverečný účet hospodárenia za rok 2015 bez pripomienok a jednohlasne.
K bodu 6
Starostka predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2015.
Uznesenie č. 5/5/2016
Poslanci schválili stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Suché Brezové za rok 2015
Bez pripomienok a jednohlasne.
K bodu 7
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Návrh VZN bol vyvesený 13.4.2015.
Návrh bol zvesený 27.4.2015.
VZN bolo schválené OZ dňa 27.5.2016 č. 7/5/2016.
Vyvesené : 30.5.2016.
Zvesené : 14.6.2016
Nadobudlo účinnosť od 15.6.2016.
Uznesenie č. 6/5/2016
VZN č. 1/2016 bolo schválené dňa 27.5.2016 jednohlasne bez pripomienok.
8 – Rôzne
1. Návšteva kúpaliska
2. Letná opekačka
3. Cenová ponuka na rozhlas

- Návrhy na návštevu kúpaliska
Návrh dala starostka do Rapoviec. Výlet by sa mal konať dňa 17. 8.2016.

Diskutovali: Cinkotová, Gazdíková, Marenišťáková a Majdánová.
Gazdíková navrhla, by sa od osoby, ktorá sa prihlási vyberie preddavok v čiastke 5,-Eur.
Majdánová navrhla, aby išli aj dôchodcovia.

Uznesenie č. 7/5/2016
Dňa 17.8.2016 t.j. v stredu sa uskutoční zájazd na kúpalisko do Rapoviec. Autobus hradí obecný úrad,
Zúčastniť sa môžu deti, dôchodcovia a občania obce. Platí sa záloha 5,-eur za jednu osobu, ktorá sa im
vráti, keď sa zúčastnia zájazdu.
2.Letná opekačka
Poslanci sa rozhodli,že treba pre deti zorganizovať letnú opekačku v parku pred obecným úradom.
Termín sa dohodol na 16. 7. 2016 o 17.00 hod. p. Majdánová prisľúbila nákup špekačiek ako sponzorský
dar od urbárskej a pasienkovej spoločnosti.
Uznesenie č. 8/5/2016
Dňa 16. 7. 2016 sa uskutoční opekačka v parku pred obecným úradom o 17.00 hod.

-

Cenovú ponuku na dodávateľa je zatiaľ prihlásený len p. Semerád poslanci požiadali
starostku aby skúsila pohľadať aj ďalších, ktorí by boli lacnejší.

K bodu 9
Rekapitulácia uznesenia :
Uznesenie č. 1/5/2016
Poslanci OZ schvaľujú predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 2/5/2016
I.Volí
Návrhovú komisiu v zložení : Backa, Bartko
Berie na vedomie za overovateľov : Dorotinová, Cinkotová
Za zapisovateľku : Majdánová
Uznesenie č. 3/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesenie č. 3/5/2016.
Uznesenie č. 3/5/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesení z minulého zasadnutia.
Uznesenie č. 4/5/2016
Poslanci schválili záverečný účet hospodárenia za rok 2015 bez pripomienok a jednohlasne.
Uznesenie č. 5/5/2016
Poslanci schválili stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Suché Brezové za rok 2015
Bez pripomienok a jednohlasne.
Uznesenie č. 5/5/2016
VZN č. 1/2016 bolo schválené dňa 27.5.2016 jednohlasne bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/5/2016
Dňa 17.8.2016 t.j. v stredu sa uskutoční zájazd na kúpalisko do Rapoviec. Autobus hradí obecný úrad,
Zúčastniť sa môžu deti, dôchodcovia a občania obce. Platí sa záloha 5,-eur za jednu osobu, ktorá sa im
vráti, keď sa zúčastnia zájazdu.
2.Letná opekačka
Poslanci sa rozhodli,že treba pre deti zorganizovať letnú opekačku v parku pred obecným úradom.
Termín sa dohodol na 16. 7. 2016 o 17.00 hod. p. Majdánová prisľúbila nákup špekačiek ako sponzorský
dar od urbárskej a pasienkovej spoločnosti.

Overovatelia : Cinkotová, Dorotinová
Zapísala : Majdánová
Eva Pasiarová
Starostka obce

