Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A
Z ÁPISN ICA
zo zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 21.3.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013, Záverečný účet za rok 2013
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2013, Správa o činnosti HK za rok 2013,
Schválenie plánu KČ HK na rok 2014, Schválenie stanoviska HK k rozpočtu na rok 2014 ,
Programový rozpočet
6. Informácie o školstve
7. Diskusia – Rôzne
8. Prijatie uznesení 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 bol jednohlasne poslancami OZ schválený
Ad.3/ Starosta spolu s prítomnými poslancami a za účasti HK obce previedol kontrolu uznesení z
predchádzajúceho zastupiteľstva
− uznesenia boli splnené
Ad.4/ Overovatelia zápisnice: Peter Gallo
– poslanec OZ
Jaroslav Vilim – poslanec OZ
Zapisovateľ: Hanisková Alena – prac. Ocú
− poslancami jednohlasne schválené
Ad.5/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013
− predniesol a oboznámil poslancov z čerpaním rozpočtu HK
− poslanci vzali na vedomie
Záverečný účet – po prečítaní ZÚ za rok 2013, poslanci schválili aj Stanovisko k Záv.
účtu za rok 2013.
− záverečný účet pripojený k zápisnici
− zároveň HK predložil správu o KČ HK za rok 2013, plán KČ HK na rok
2014, stanovisko k rozpočtu na rok 2014
− poslancami jednohlasne schválené
Ad.6/ ZŠ – od 8.1.2014 – nový riaditeľ ZŠ,( prihlásil sa do konkurzu, ktorý vyhral)
− bol menovaný na 5 rokov funkčného obdobia, po diskusii s KŠÚ
− poslanci OZ vzali na vedomie

Ad.7/ Diskusia – Rôzne
− počas zasadnutia OZ prišla na OZ aj p. Hodermarská, vychovávateľka
ŠKD Markuška
− sťažovala sa na spoluprácu s novým riaditeľom ZŠ, nakoľko bolo
povedané, že v ŠKD nie je povinná žiakov učiť učivo učené počas dňa v
škole, ktoré deti nestihli sa naučiť, že v ŠKD má len žiakov pripravovať
na vyučovanie, po prediskutovaní viacerých vecí a sťažností ohľadom
pani vychovávateľky na pána riaditeľa ZŠ, sa poslanci zhodli na zvolaní
nového OZ , na kt. bude pozvaný aj pán riaditeľ ZŠ za prítomnosti aj pani
vychovávateľky, aby odôvodnil svoje rozhodnutia a konania.
− poslanci jednohlasne schválili nové zasadnutie OZ za prítomnosti
riaditeľa ZŠ
− poslanci boli oboznámený s neplatičmi za vodu ( rómsky občania Slavošskej
osady)
− oznámilo saim, že obec podala Žiadosť na rozhas, osvetlenie, DHZ žiadosť
Žiadosť na výzvu ( ohľadom MŠ)
− starosta obce navrhol 15% odmenu HK za celé volebné obdobie z ročného platu
HK, poslancami bol jednohlasne odsúhlasený
Ad.8/ Prijatie uznesení
UZNESENIE č.1/2014
OZ schvaľuje predložený program schôdze zo dňa 21.3.2014.
UZNESENIE č.2/2014
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Peter Gallo
– poslanec OZ
Jaroslav Vilim – poslanec OZ
Zapisovateľ: Hanisková Alena – prac.Ocú
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UZNESENIE č.3/2014
1. Výsledok hospodárenia za rok 2013 vykázaný v zostatkoch jednotlivých účtov,
preúčtovať do rezervného fondu obce v plnej výške.
2. OZ berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2013.
3. OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 – bez výhrad.
4. OZ berie na vedomie správu o činnosti HK za rok 2013.
5. OZ schvaľuje plán KČ HK na rok 2014, a stanovisko HK k rozpočtu na rok 2014.
UZNESENIE č .4/2014
OZ schvaľuje odmenu HK za celé volebné obdobie , a to 15% z ročného platu HK.
OZ schvaľuje zvolať zastupiteľstvo ohľadom riešenia problému p.vychovávateľky ŠKD.
OZ rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu od roku 2014.
Ad.9/ Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov a HK program schôdze ukončil, poďakoval sa prítomným za

účasť.

