Zápisnica
z I. zasadnutia OZ v Dolných Zahoranoch
zo dňa 31.03.2016

Prítomní:
Starostka obce:

Agneša Krahulcová

Poslanci OZ:

Peter Baláž
Attila Bodor
Aladár Bodor
Adriana Bodorová

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2015
Inventarizácia majetku obce a finančných prostriedkov k 31.12.2015
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.1/2016
Návrh na schválenie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Dolné Zahorany
8. Plánované práce, opravy a rekonštrukcie na rok 2016
9. Deň obce v roku 2016 – návrhy
10. Diskusia
11. Záver

1. Rokovanie OZ otvorila Agneša Krahulcová-starostka obce. Privítala všetkých
prítomných a skonštatovala, že všetci poslanci sú prítomní.
2. Za zapisovateľku určili starostku obce Agnešu Krahulcovú.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov určili: Adrianu Bodorovú a Petra Baláža
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Schválenie programu: za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2015:
Príjmová časť: 102 %
Výdavková časť: bežné výdavky: 99 %
rozdiel: 249,70 €
Kapitálové výdavky: 93% rozdiel: 3 234,31 €
Rozdiel bežných a kapitálových výdavkov budú použité v roku 2016 na kapitálové
výdavky .
Hlasovanie: za: 4
proti:0
zdržal sa: 0
5. Inventarizácia majetku obce a finančných prostriedkov bola vykonaná dňa
31.12.2015. Inventarizáciu vykonala starostka obce. Inventarizácia majetku
a finančných prostriedkov na účte a v hotovosti bola schválená OZ.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2016 za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam o výsledku finančnej kontroly.
7. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Zahorany bol schválený OZ
dňa 31.03.2016 nasledovne: za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
8. Plánované práce, opravy a rekonštrukcie na rok 2016 a 2017: vydláždenie jarkov –
smer bývalá ZŠ-ulica vedľa OcÚ, vybudovať odvodňovací systém za budovou býv.ZŠsmer Ožďany, úprava terénu za OcÚ so zámkovou dlažbou, vytvoriť parkovisko pri
OcÚ so zámkovou dlažbou, terénna úprava ihriska, nové oplotenie vedľa ihriska,
rekonštrukcie ciest – smer RD č.46 a smer bývalá ZŠ.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Deň obce – 2.7.2016 – organizáciou poverili starostku obce. Obec Dolné Zahorany
získala dotáciu z BBSK na deň obce v sume 750,- €, žiadaná suma bola 1350,- €.

10. Diskusia
11. Záver
Zapisovateľka: Agneša Krahulcová

Overovatelia: Adriana Bodorová .....................................
Peter Baláž

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

