Obec Suché Brezovo, 991 03

Z á p i s n i c a č. 4/2016
zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016 v kancelárii starostky OZ

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Program zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Príprava Mikulášskeho večierka pre dôchodcov
Schválenie rozpočtu na rok 2017.....,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky
- Návrh plánu kontrolnej činnosti
- Rozpočtové opatrenia 2016/2 – príjmové položky, výdajové
položky

7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1
Starostka obce uskutočnila otvorenie zasadnutia a privítala prítomných poslancov.
K bodu 2
Starostka obce prečítala program na dnešné zasadnutie.
Uznesenie č. 1/12/2016
Poslanci schválili dnešný program rokovania bez pripomienok.
K bodu 3
Uznesenie č. 2/12/2016
1. Berie na vedomie návrhovú komisiu v zložení : Majdánová Bartko
2. Berie na vedomie za overovateľov : Dorotinová, Cinkotová
3. Berie na vedomie za zapisovateľku : Majdánová
K bodu 4

Dňa 17.12.2016 so začiatkom o 14.00 hod sa uskutoční mikulášsky večierok pre dôchodcov.
Zodpovední sú starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
Ako mikulášsky darček dostanú dôchodcovia tašku s erbom, klúčenku s erbom a pero s erbom + veľká
čokoláda.
Občerstvenie : obložené misy veľké z firmy Šalátka, zákusky upečú poslanci a dôchodcovia.
Na občerstvenie káva, minerálna voda, malinovka.
Program prichystajú deti školáci, zahrajú pesničky a recitovať budú básničky.
Uznesenie č. 3/12/2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie mikulášskeho večierka pre dôchodcov s programom aj
občerstvením pre dôchodcov.

K bodu č. 5
Starostka predložila na schválenie rozpočet na rok 2017-2019. Návrh rozpočtu bol vyvesený19.11.2016
a zvesený dňa 16.12.2016
Uznesenie č. 4/12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2017,2018,2019 bez pripomienok príjmovú časť
v čiastke 24 226,-Eur a bez pripomienok výdavkovú časť v čiastke 24 226,-Eur.
K bodu č. 6
Starostka obce predložila úpravu rozpočtu č. 2/2016 výdavkovú a príjmovú časť.
Príjmové položky sa navýšili o 1330,-Eur, výdavkové položky o 1330,-Eur.
Uznesenie č. 5/12/2016
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo úpravu rozpočtu opatrením č. 2016/2 príjmové a výdavkové
položky o čiastku 1330,-Eur.
Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 a 2019.
Uznesenie č. 6/12/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
na roky 2017-2019.
K bodu 7 – rôzne
Uznesenie č. 7/12/2016
Starostka obce a obecné zastupiteľstva určuje vykonanie inventarizácie za rok 2016 od 20.12.2016 do
9.1.2017 v nasledovnom zložení :

Predseda : Slavomíra Majdánová
Martin Bartko
Zuzana Dorotinová

Rekapitulácia uznesení
Uznesenie č. 1/12/2016
Poslanci schválili dnešný program rokovania bez pripomienok.
Uznesenie č. 2/12/2016
1. Berie na vedomie návrhovú komisiu v zložení : Majdánová Bartko
2. Berie na vedomie za overovateľov : Dorotinová, Cinkotová
3. Berie na vedomie za zapisovateľku : Majdánová
Uznesenie č. 3/12/2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie mikulášskeho večierka pre dôchodcov s programom aj
občerstvením pre dôchodcov.
Uznesenie č. 4/12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2017,2018,2019 bez pripomienok príjmovú časť
v čiastke 24 226,-Eur a bez pripomienok výdavkovú časť v čiastke 24 226,-Eur.
Uznesenie č. 5/12/2016
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo úpravu rozpočtu opatrením č. 2016/2 príjmové a výdavkové
položky o čiastku 1330,-Eur.
Uznesenie č. 6/12/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
na roky 2017-2019.
Uznesenie č. 7/12/2016
Starostka obce a obecné zastupiteľstva určuje vykonanie inventarizácie za rok 2016 od 20.12.2016 do
9.1.2017 v nasledovnom zložení :
Predseda : Slavomíra Majdánová
Martin Bartko
Zuzana Dorotinová

Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celoročnú prácu, ktorú vykonávali
v obecnom zastupiteľstve a popriala im všetkým veselé sviatky a šťastlivý nový rok.

Zapísala : Slavomíra Majdánová
Overovatelia : Dorotinová, Cinkotová

Eva Pasiarová
Starostka obce

