ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2015 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
4. Schválenie záverečného účtu obce
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
6. Výročná správa obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10.Záver
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal
prítomných poslancov, poslankyne obecného zastupiteľstva, predsedu a členov miestnej
volebnej komisie, hostí a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 4
poslanci, takže zasadnutie je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená Ing. Bc. Danka
Jakalová, za členov Mgr. Emília Strempeková a p. Stanislava Ledajová, za overovateľov
zápisnice p. Ledajová Stanislava a p. Ďurkáč Róbert a za zapisovateľku zápisnice bola určená
p. Hašpicová Gabriela.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva:
Plán zasadnutí bude každý 2. mesiac a starosta včas oznámi poslancom a občanom
konkrétny termín zasadnutí.
Za stolný tenis sa vyberať nebude, dohodlo sa o odpracovaní zúčastnených formou
brigádnických hodín.

4. Schválenie záverečného účtu obce
Záverečný účet obce bol poslancami schválený.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Hlavná kontrolórka nemala žiadne námietky k záverečnému účtu obce.
6. Výročná správa obce
Poslanci nemali pripomienky k výročnej správe obce.
7. Rôzne
Príprava výberového konania na dodávateľa projektu chodníkov.
Prejednanie zmluvy s dodávateľom bezpečnostného softvéru od spoločnosti ESET.
Poslanci dohodli o cenovo výhodnejšej licencii na 2 roky.
8. Diskusia
Pri prejednávaní potrebných náležitostí a úloh vždy zvolávať a prerokovať obecným
zastupiteľstvom dané skutočnosti.
Starosta obce poďakoval poslankyni p. Stanislave Ledajovej za dôkladnú a svedomitú
prácu v obci vo svojej funkcii.
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol pán starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky
a následne bol schválený.
10.Záver
Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ v Otrhánkach.
Overovatelia zápisnice: Ledajová Stanislava
Ďurkáč Róbert
Zapísala: Gabriela Hašpicová
Ján Strempek
starosta obce
Vyvesené: 17.6.2015
Zvesené:

