Obec Suché Brezovo 991 03
Z á p i s n i c a č. 3

z OZ konaného dňa 18.11.2014 v kancelárii starostu obce

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Program zasadnutia
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Príprava osláv Mikuláša pre deti a dôchodcov
5/ Návrhy poslancov k rozpočtu na rok 2017
6/ prečítanie správy audítora
7/ Rôzne
8/ Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia previedla starostka obce.
K bodu 2
Program zasadnutia prečítala starostka obce.
Uznesenie č. 1/11/2016
Program rokovania bol poslancami OZ schválený.
K bodu 3

Uznesenie č.2/11/2016
1. Volí návrhovú komisiu v zložení : Majdánová, Bartko
Berie dna vedomie za overovateľov : Dorotinová Cinkotová
Za zapisovateľku : Majdánová
K bodu 4
Starostka obce oboznámila poslancov s priebehom mikulášskej oslavy.
Uskutoční sa Dňa 6.12.2016 . Mikuláš a čert bude chodiť tak ako po iné roky do každého domu kde
majú deti do 16 rokov. Cena balíčka je 5,-Eur. Mikulášov bude robiť Dorotinová Zdena, Matúš Bartko.
Diskutovali : Cinkotová, Majdánová, Bartko, Dorotinová.

Uznesenie č. 3/11/2016

Poslanci OZ schvaľujú návrh na uskutočnenie osláv Mikuláš, t.j. balíčky v hodnote 5,-Eur. Dátum
uskutočnenia 6.12.2016. Súhlasia a navrhnutými občanmi, ktorí budú roznáša po domoch.
K bodu 5
Poslanci diskutovali k vypracovaniu návrhu rozpočtu na rok 2017.
Majdánová – opraviť lavičky, zaviesť vodu do KD.
Cinkotová zájazd do Budapešti.
K bodu 6
Starostka prečítala správu audítora za rok 2015.
Uznesenie č. 5/11/2016
Poslanci berú na vedomie bez pripomienok správu audítora za rok 2015.
K bodu 7
Starostka poďakovala prítomným poslancov za účasť na zasadnutí OZ.

Rekapitulácia: uznesení
Uznesenie č. 1/11/2016
Program rokovania bol poslancami OZ schválený.
Uznesenie č.2/11/2016
1. Volí návrhovú komisiu v zložení : Majdánová, Bartko
Berie dna vedomie za overovateľov : Dorotinová Cinkotová
Za zapisovateľku : Majdánová
Uznesenie č. 3/11/2016

Poslanci OZ schvaľujú návrh na uskutočnenie osláv Mikuláš, t.j. balíčky v hodnote 5,-Eur. Dátum
uskutočnenia 6.12.2016. Súhlasia a navrhnutými občanmi, ktorí budú roznáša po domoch.
Uznesenie č. 4/11/2016
Poslanci berú na vedomie navrhované doplnky do rozpočtu a žiadajú o zapracovanie návrhov do
rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie č. 5/11/2016
Poslanci berú na vedomie bez pripomienok správu audítora za rok 2015.
Zapísala : Majdánová
Eva Pasiarová starostka obce

