ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 05.08.2016
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach

Prítomní : starostka obce
poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavnej kontrolórky
Organizácia kultúrneho podujatia
Rôzne

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala
prítomných poslancov a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou
na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili upravený program rokovania.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Barilla a p.
Zentko. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Jarošová, p. Fifík a p. Kopčák.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatuje, že predchádzajúcia uznesenia sú splnené.

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky
V správe hlavná kontrolorka informuje prítomných poslancov o poskytnutej dotácií v roku 2015
Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorá nebula poskytnutá a zúčtovaná v súlade so zákonom a
príslušným VZN k 31.12.2015. Nedostatky boli odstránené a poskytnutá dotácia bola vyúčtovaná
dvakrát (v r.2015 aj v r.2016).
Hlavná kontrolórka doporučuje dodržiavař termíny na zúčtovanie dokladov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a prijíma opatrenia na
nápravu.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6. Organizácia kulturného podujatia
OZ berie na vedomie rozdelenie úloh pri organizovaní kultúrneho podujatia dňa 12.8.2016
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7. Rôzne
•
•

Starostka obce navrhuje doprojektovať osadu na dokončenie kanalizácie a prečerpávačky.
Projekt bude potrebné dokladovať k žiadosti na Enviromentálny fond.
Starostka informuje prítomných poslancoch o cenových ponukách konkrétnych typoch
autobusových zastávok.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A. kúpu autobusových zastávok a vypracovanie projektovej dokumentácie na dokončenie
kanalizácie a prečerpávačky
B. rozpočtové opatrenia č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, 4/2016-S
Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 05.08.2016
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Barilla
p. Zentko

