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Zápisnica
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Suché,

konaného dňa 29.12. 2022.
___________________________________________.________________________________

Prítomní:
Starostka obce:  Danka Bruňová
          Poslanci : Mudr. Marika Papinčáková

Ing. Ján Palinský
Patrik Tirpák
Jozef Vojtek

                            
Neprítomní:     Matúš Falis
          
Ďalší prítomní:    .................................................,

Verejnosť:

PROGRAM  :

1.Otvorenie
2.Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľ zápisnice
3.Rozpočtové opatrenie, návrh rozpočtu

      4.   Návrh na výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra
      5.   Majetkové záležitosti
      6.   Diskusia
      7.   Záver

                   

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadanie OZ otvorila Danka Bruňová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 1
Starostka konštatovala, že zasadanie je zvolané v súlade so zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4
poslancov z celkového počtu 5, takže je uznášania schopné.

Starostka dala hlasovať o programe rokovania.

Hlasovanie:  za: 4      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák
  Jozef Vojtek

                      proti :    0
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                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0

UZNESENIE č.106
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché schvaľuje program rokovania.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie, návrh rozpočtu

      4.   Návrh na výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra
      5.   Majetkové záležitosti
      6.   Diskusia
      7.   Záver

K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, , overovateľa, zápisnice zapisovateľa

Do návrhovej komisie starostka určila Ing. Jána Palinského a Jozefa Vojteka.
Hlasovanie     za: 2      Mudr. Marika Papinčáková,  Patrik Tirpák

                        proti :   0
                        zdržal sa:  0
                       neprítomní pri hlasovaní:     0
UZNESENIE č.107/22

Za zapisovateľa starostka určila Patrika Tirpáka.
Hlasovanie:  za: 3      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský,   Jozef Vojtek

                      proti :    0
                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0
UZNESENIE č.108/22

Za overovateľa zápisnice bola určená Mudr. Marika Papinčáková
Hlasovanie     za: 43      Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák, Jozef Vojtek
                        proti :   0
                        zdržal sa:  0
                       neprítomní pri hlasovaní:     0
UZNESENIE č.109/22

      
K bodu 3. Rozpočtové opatrenie, návrh rozpočtu
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Rozpočtové opatrenie boli k nahliadnutiu, obecné zastupiteľstvo sa nimi nezaoberalo.
Skonštatovalo, že ich vykonávala pani Lopatová, ktorá sa už k nim nemala možnosť vyjadriť.
 Starostka obce vysvetlila príjmy a podrobne očakávané výdavky.

Navrhla doplnenie návrhu rozpočtu o príspevok pri narodení dieťaťa.
Príspevok by bol vo výške 100,- eur. Nárok na príspevok bude podmienený napísanou
žiadosťou a trvalým pobytom dieťaťa.
Súhlasím s doplnením návrhu rozpočtu o tento príspevok.
Hlasovanie:  za: 4      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák

  Jozef Vojtek

                      proti :    0
                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0

UZNESENIE č.110/22

Následne poslanci pripomienkovali výdavky v rozpočte. Zhodnotili, že nevieme presne ceny
energií, tento rozpočet bude potrebné v prvom štvťroku prehodnotiť. Odporúčili účtovníčke
urobiť rekapituláciu príjmov a výdavkov a pri tomto prebytkovom rozpočte uviesť, kde sa
môžu peniaze použiť.
Súhlasím s návrhom rozpočtu
Hlasovanie:  za: 4      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák

  Jozef Vojtek

                      proti :    0
                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0

UZNESENIE č.111/22
Obecné  zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11  odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet schválilo.

K bodu  4. Návrh na schválenie výberového konanie na voľbu hlavného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec, preto navrhujem schváliť
výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra. Kandidát musí mať ukončené úplné
stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru, bezúhonný, spoľahlivý, prax v obore
minimálne 5 rokov, znalý právnych a ekonomických predpisov.

  Schválenie výberového konanie na voľbu hlavného kontrolóra

Hlasovanie:  za: 4      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák
  Jozef Vojtek
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                      proti :    0
                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0

UZNESENIE č.112/22

Schválenie voľby hlavného kontrolóra
Hlasovanie:  za: 4      Mudr. Marika Papinčáková,  Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák

  Jozef Vojtek

                      proti :    0
                      zdržal sa: 0
                      neprítomní pri hlasovaní: 0

UZNESENIE č.113/22

K bodu 5. Majetkové záležitosti
Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o žiadosti na zmenu v užívaní stavby.
Poslanci zaujali stanovisko, že je potrebné písomne uviesť o aké využitie stavby v bu-
dúcnosti pôjde.

K bodu 6. Diskusia
Na záver roka starostka navrhla pre občanov stretnutie pri prevarenom víne a poprosila
poslancov o pomoc.

K bodu 9. Záver

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

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

                                                                                                      starostka obce
Overovateľ


