Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch
dňa 10.03.2017 o 18.30 hod.

Prítomní:
Starostka obce:

Agneša Krahulcová

Poslanci OZ:

Peter Baláž, Attila Bodor, Aladár Bodor, Adriana Bodorová
Mező Peter

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2016
5. Inventarizácia majetku obce a finančných prostriedkov k 31.12.2017
6. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Zahorany
8. Plánované práce, opravy a rekonštrukcie na rok 2017
9. Zmena úväzku starostky z 0,70 na 0,65- návrh starostky obce
10.Diskusia
11.Záver

1. Starostka obce privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ.
2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú-starostku obce
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Overovatelia : Aladár Bodor a Attila Bodor
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Schválenie programu-hlasovanie: za:5 proti:0 zdržal sa: 0
4. Čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2016 :
Plnenie rozpočtu – príjmová časť:
104 %
Výdavková časť:
95 %
Bežné príjmy celkom :
46 397,13 €
Bežné výdavky čerpanie:
42 241,37 €
Rozdiel:
+ 4 155,76 €
Kapitálové príjmy celkom:
10 000,- €
Kapitálové výdavky čerpanie: 10 000,- €
Hlasovanie: za: 5 proti: 0
zdržal sa: 0
5. Inventarizácia majetku a finančných prostriedkov:
Stav fin.prostr. na účtoch k 31.12.2016: 15 219,87 €
Hotovosť:
8,39 €
Celkom:
15 228,26 €
Inventár majetku a inventúrny súpis k 31.12.2016 je súčasťou zápisnice.
Poslanci OZ brali na vedomie inventarizáciu majetku a fin.prostriedkovbez výhrad.
6. Poslanci OZ brali na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly HK na rok 2016 - bez výhrad.
7. Poslanci OZ brali na vedomie plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017 - bez
výhrad.
8. Plánované práce – najsúrnejšie je vybudovať odvodňovací systém pred
bývalou ZŠ, riešiť protipovodňové opatrenia, okolité rodinné domy treba
ochrániť pred povodňami. Poslanci s návrhom súhlasili. Vykonané
opatrenia budú realizované postupne podľa možností.

- Nakoľko voda v terajšej studni na Obecnom úrade je veľmi zlá, žltá
a vôbec nie je možná používať ani po prevarení, zastupiteľstvo sa
rozhodlo, že vodu treba napojiť z druhej studne, ktorá sa nachádza
v zadnej časti dvora OcÚ.
- Uložiť ešte jednu betónovú rúru pri RD č.84
- Urobiť terénne úpravy – Nyíresalja
- Vyčistiť jarky – Nyiresalja
Ostatné drobné opravy a údržby podľa možností.
9. Starostka žiadala zníženie úväzku z 0,70 na 0,65 z dôvodu neprekročenia
plánovaného rozpočtu na r.2017. Poslanci OZ návrh schválili s hlasovaním:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Diskusia- Starostka podala a) žiadosť o dotáciu na BBSK :
1. Na Deň obce
2. Vybudovanie ihriska
b) žiadosť o dotáciu z MF SR – na vydláždenie dvora za Obecný úradom
11. Záver

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová ......................................................

Overovatelia: Attila Bodor
Aladár Bodor

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

