Obecné zastupiteľstvo M A R K U Š K A
ZÁPISNICA
zo siedmeho zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 30.3.02016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Program rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2015
6. Záverečný účet – Stanovisko k záverečnému účtu
7. Správa o činnosti HK za rok 2015, Plán HK na rok 2016
8. Rôzne – Diskuisa
9. Prijatie uznesenia
10. Záver
Ad.1/ Starosta obce otvoril a privítal poslancov a HK na zasadnutí OZ.
Ad.2/ Predniesol program dnešného rokovania OZ
 program bol poslancami jednohlasne schválený
Ad.3/ Starosta obce previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa
8.12.2015. Uznesenia splnené.
Ad.4/ Prebehlo hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 navrhnutí overovatelia: Rastislav Hodermarský, Jaroslav Vilim
 zapisovateľ: A.Hanisková
 overovatelia a zapisovateľ, jednohlasne poslancami schválený
Ad.5/ Plenie rozpočtu
- predniesol HK obce, oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu za rok 2015
- prečítal im všetky príjmy obce za rok 2015, a všetky výdavky obce za rok 2015
Ad.6/ Záverečný účet- Stanovisko k záverečnému účtu
- záverečný účet obce a Stanivsko predniesol HK obce p. Kováč
Ad.7/ Správa o činnosti HK za rok 2015 – preložil HK obce, poslancami vzatá na vedomie
Plán HK na rok 2016 – poslancami schválený jednohlasne
Ad.8/ Diskusia- Rôzne
Vodovod – prejsť trasu, lebo niekde uniká voda
Kameňolom – prejednať zmluvu s Novelom, o ďalšom existovaní, o neplatení nájomného,
DHZ – urobiť VČS aj za prítomnosti okr.riad.DHZ p.Terraia,ktorý sa sám ponúkol, že by
Sa VČS zúčastnil a porozprával čo treba a čo sa musí.
Vatra- uskutočnenie pálenia vatry k Výročiu oslobodenia proti fašizmu, dňa 7.5.2016
Ad.9/ Uznesenia

UZNESENIE VII/49/2016
OZ s schvaľuje predložený program schôdze OZ zo dňa 30.3.2016.
UZNESENIE VII/50/2016
OZ berie na vedomie: kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa
8.12.2016.
UZNESENIE VII/51/2016
OZ schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice OZ
Overovatelia: R.Hodermarský – zástupca starostu a poslanec OZ ..............................................
J.Vilim

– poslanec OZ

Zapisovateľ: A.Hanisková

............................................
- prac. Ocú

...........................................

UZNESENIE VII/52/2016
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2015.
UZNESENIE VII/53/2016
OZ schvaľuje záverečný účet a za rok 2015- bez výhrad.
OZ schvaľuje plán Kontrolnej činnosti HK na rok 2016.
OZ berie na vedomie:
a) Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015
b) Správu o činnosti HK za rok 2015
Ad.10/ Záver
Starosta obce so súhlasom poslancov OZ program schôdze ukončil, poďakoval prítomným
poslancom a HK obce za účasť a spoluprácu.

