Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A
ZÁPISNICA
zo zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 7.8.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Zahájenie
2.
Program rokovania OZ
3.
Kontrola uznesení
4.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
6.
Určenie počtu poslancov – uznesenia
7.
Čerpanie rozpočtu za I.polrok/2014
8.
Diskusia – Rôzne
9.
Prijatie uznesení zo zasadnutia OZ
10.
Záver
Ad.1/ Starosta obce otvoril dnešné zasadnutie OZ privítaním poslancov a kontrolóra obce.
Ad.2/ Starosta obce predniesol program dnešného zasadnutia OZ
−
program jednohlasne odsúhlasený
Ad.3/ Starosta spolu s prítomnými poslancami za prítomnosti kontrolóra obce previedol
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 13.6.2014
−
uznesenia boli splnené
Ad.4/ Overovatelia zápisnice: Jaroslav Vilim – poslanec OZ
Rastislav Hodermarský – poslanec OZ
Zapisovateľ: Hanisková Alena – prac.Ocú
−
jednohlasne odsúhlasený
Ad.5/ Výkon funkcie starostu obce:na roky 2014- 2018 úväzok 0,5
- jednohlasne odsúhlasené
Ad.6/ Počet poslancov v OZ na roky 2014- 2018 - 5 poslancov ( podľa počtu obyvateľov)
−
poslancami jednohlasne odsúhlasené
Ad.7/ Starosta obce poprosil hl. kontrolóra p. Kováča o oboznámení poslancov s čerpaním
rozpočtu za I. polrok 2014
−
poslanci vzali na vedomie
Ad.8/ Diskusia – Rôzne
−
starosta obce oznámil poslancom, že kameňolom je rozbehnutý
−
finančné prostriedky na DHZ sú vyčerpané
−
peniaze za predaj pozemku, by sa mali použiť na kapitálové výdavky
( na majetok)
Ad.9/ Uznesenia

UZNESENIE č. 11/2014
OZ schvaľuje predložený program schôdze zo dňa 7.8.2014

UZNESENIE č.12/2014
OZ schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Overovatelia: Jaroslav Vilim – poslanec OZ
…..................................
Rastislav Hodermarský – poslanec OZ …..................................
Zapisovateľ: Hanisková Alena – prac. Ocú
…...................................
UZNESENIE č. 13/2014
OZ schvaľuje výkon starostu na 0,5 úväzok na roky 2014-2018.
UZNESENIE č.14/2014
OZ schvaľuje počet poslancov 5 na roky 2014-2018.
OZ vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014.
Ad.10/Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov a HK program schôdze ukončil, poďakoval sa
prítomným za účasť a spoluprácu.

