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Zápisnica  
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Suché,  

konaného dňa 15. 8. 2016.    
___________________________________________.________________________________ 

 

Prítomní:          Jarmila Lopatová, starostka obce 

          Poslanci : Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Marika Papinčáková                                                             

                                             Alena Vasiľová             

Neprítomní:     

Ďalší prítomní:    .................................................,  

 

Verejnosť:                                     

 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly  

5. Technicko-organizačné zabezpečenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ otvorila Jarmila Lopatová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Overovateľ zápisnice:   Ján Kovalík 

Návrhová komisia:        Regina Štefanová, Danka Bruňová, Alena Vasiľová 

Zapisovateľka:             Marika Papinčáková  

 

Hlasovanie:    za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík,  Regina Štefanová, Alena Vasiľová    

                                                           Marika Papinčáková    

                        proti :   0                     

                        zdržal sa:  0        

                       neprítomní pri hlasovaní:     0         

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché  

schvaľuje  
program rokovania.  
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Hlasovanie:  za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová                      

                                                 Marika Papinčáková 

                      proti :    0                                        

                      zdržal sa: 0                                       

                      neprítomní pri hlasovaní: 0       

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly  

5. Technicko-organizačné zabezpečenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky 

6.   Diskusia 

      7.   Záver 

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z VIII. zasadnutia OZ 

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 58/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z VIII. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   za:  5  Danka Bruňová, Ján Kovalík,  Regina Štefanová, Alena Vasiľová 

                                                       Marika Papinčáková 

                      proti :         0                                  

                      zdržal sa:     0                                 

                      neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

 

K bodu  4. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly  

 

Predkladala starostka obce. 

 

Hlavný kontrolór obce previedol kontrolu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2016. Vo svojej 

správe upozornil na nedostatočný výber dane a poplatkov za TKO.   

 

Uznesenie č. 59 /2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade s § 18f odst. 1 písm. d), s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

 a)  b e r i e    n a   v e d o m i e 
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správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

b) u k l a d á 

 

správcovi dane, zlepšiť výber dane z nehnuteľností a poplatkov za KO     

 

Hlasovanie:   za:  5  Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová 

                                                 Marika Papinčáková 

                      proti :         0                                  

                      zdržal sa:     0                                 

                      neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

K bodu 5 Technicko-organizačné zabezpečenie osláv 750 výročia prvej písomnej 

zmienky 

 

Predkladala  starostka obce 

Upozornila na termín 28.8., kedy sa budú konať oslavy 750 výročia prvej písomnej zmienky. 

Je pozvaných 45 hostí. Svoju účasť potvrdili Emil Ďurovčík, poslanec NR SR, Zdenko 

Trebuľa, predseda KSK, primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák ako aj ďalší. 

V programe vystúpia FS Jurošík, Hnojňane, FS Hatalovčan, ľudová rozprávačka. Pre deti je 

zabezpečený nafukovací hrad a živé kone. Každá domácnosť dostane v taške propagačný 

materiál a monografiu obce. Požiadala OZ o pomoc pri upratovaní priestorov kultúrneho 

domu. Potom rozdelila úlohy medzi poslancov OZ. 

 

Diskusia: 

  

Regina Štefanová – je potrebné sa dohodnúť na termíne, od kedy sa začnú práce. 

Alena Vasiľová – kto kedy bude môcť prísť nech príde. 

 

Keďže ďalšie otázky pripomienky ani návrh neboli vznesené, starostka obce ukončila tento 

bod programu. 

   

Uznesenie č. 60/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade s § 11 odst. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z. n. p. a 

    

b e r i e    n a v e d o m i e 

 

technicko – organizačné zabezpečenie osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

 

 Hlasovanie:  za:  5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová  

                                                         Marika Papinčáková                                                                                                       

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

 

K bodu  6. Diskusia 
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod rokovania. 
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K bodu 11 Záver 
 

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

                                                                                           

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

                                                                                                      starostka obce 

Overovateľ 

 

Ján Kovalík         .................................... 


