ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 19.12.2016
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
p. Lapšanská – ekonómka obce
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenia
6. 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 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. Fifík.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Zentko, p. Hodák a p. Fifík.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržalo sa: 0
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolou predchádzajúcich uznesení poslanci konštatovali, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5. Rozpočtové opatrenia
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2016, ktorým dochádza k povolenému zníženiu finančných
príjmových operácií a povolenému zníženiu kapitálových výdavkov.
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2016, jedná sa o povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov – cudzie zdroje.
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6. Rôzne
A) Starostka obce navrhuje zmeniť zadanie u projektantov, ktorí mali vypracovať štúdiu na
viacúčelovú budovu spojenú s hasičskou zbrojnicou a to iba na vypracovanie štúdie pre

samostatnú hasičskú zbrojnicu a to z dôvodu, že na samostatný objekt hasičskej zbrojnice je
väčší predpoklad na získanie finančných prostriedkov ako na viacúčelový objekt.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržalo sa: 0
B) Poslanci doporučujú zistiť možnosť zimnej údržby - pluhovania miestnych komunikácií
v obci u p. Šimčáka
C) Pani Lapšanská navrhuje zriadiť vyraďovaciu komisiu na inventarizáciu
D) Starostka obce oznamuje zastupiteľstvu, že pán Ladislav Zentko ukončil spoluprácu s obcou
na údržbe verejného osvetlenia, ktorú vykonával na dohodu o vykonaní práce. Je preto
potrebné na tieto práce zabezpečiť inou FO alebo PO osobou. Poslanci navrhli osloviť pána
Lányiho, ktorý má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti.

Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 19.12.2016
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Barilla
p. Fifík

