Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A
ZÁPISNICA
zo zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 7.3.2013
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Záhájenie
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za r.2012.
Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za r. 2012.
Správa o činnosti HK za rok 2012, Svhálenie plánu KČ HK na rok 2013
6. Schválenie rozpočtu na r.2013, Schválenie stanoviska HK k rozpočtu na rok 2013
7. Rôzne – Diskusia
8. Prijatie uznesenia zo zasadnutia OZ
9. Záver
Ad.1/ Starosta obce otvoril dnešné zasadnutie OZ, privítaním poslancov a kontrolóra obce.
Ad.2/ Starosta obce predniesol program dnešného rokovania OZ.
- program schôdze bol poslancami schválený , jednohlasne odsúhlasený
Ad.3/ Starosta obce spolu za prítomnosti poslancov a kontrolóra obce previedol kontrolu
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2012.
Ad.4/ Overovatelia zápisnice: Gallo Peter
- poslanec OZ
Hodermarský Rastislav – poslanev OZ
- jednohlasne odsúhlasený
Zapisovateľ :
Hanisková Alena
- prac. Ocú
- jednohlasne odsúhlasené poslancami OZ
Ad.5/ Plnenie rozpočtu za rok 2012 predniesol poslancom kontrolór obce p. Kováč.
Oboznámil ich s príjmami a výdavkami za rok 2012. Prečítal im aj záverečný účet a
stanovisko k záverečnému účtu za r. 2012, zároveň predložil správu o KČ HK za rok
2012 a Plán KČ HK na rok 2013.
Ad.6/ Rozpočet na rok 2013 predniesol kontrolór obce.
Schválenie stanoviska HK k rozpočtu na rok 2013
Po prehodnotení poslancami bol jednohlasne odsúhlasený.
Ad.7/ Rôzne – Diskusia
- starosta obce oboznámil poslancov , že štúdiu, ktorú máme na MŠ , musíme počkať
na nejakú vhodnú výzvu , ktorá nám pomôže pri realizácii tejto štúdie
- vodovod – ak nadobudne rozhodnutie o kolaudácii právoplatnosť, pôjde zapísať
nehnuteľnosť do katastra a dá vystaviť list vlastníctva

-

ďalej oboznámil poslancov, že počas letných prázdnin budeme maľovať ZŠ , triedy
a chodby.

Ad.8/ Uznesenia:
UZNESENIE č.1/2013
OZ schvaľuje predložený program schôdze OZ zo dňa 7.3.2013.
UZNESENIE č.2/2013
OZ schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia: Peter Gallo
– poslanec OZ .........................................................
Rastislav Hodermarský - poslanec OZ .........................................................
Zapisovateľ: Alena Hanisková
- prac.Ocú
.........................................................
UZNESENIE č.3/2013
a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok
2012.
b) OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2012 – bez výhrad.
c) OZ schvaľuje plán KČ HK na rok 2013.
d) OZ berie na vedomie správu o činnosti HK za rok 2012.
UZNESENIE č.4/2013
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2013.
OZ scvaľuje stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2013.
Ad.9/ Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov OZ program schôdze ukončil, a poďakoval
prítomným poslancom a kontrolórovi obce za dnešnú účasť a spoluprácu na zasadnutí
OZ.

