Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 04.05.2016 o 17:30 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Finančné hospodárenie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
6. Záverečný účet obce Čremošné za rok 2015
7. Interpelácie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich so zmenou programu – program bol
jednohlasne schválený
Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Harkabuzová
Ing. Tomáš Svitek

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 2/2016 – splnené

Bod 4: Finančné hospodárenie
Na účte sa k dnešnému dňu nachádza € 29.632,52
Bod 5: Stanovisko hlavného kontrolóra
Stanovisko hlavného kontrolóra je priložené k zápisnici ako príloha
Uznesenie 3/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra obce bez výhrad.

Hlasovanie:

Za: 4

proti:

zdržal sa:

z prítomných: 4

Bod 6: Záverečný účet obce Čremošné za rok 2015
Starostka obce predložila záverečný účet obce Čremošné za rok 2015, ten je ako príloha
k zápisnici.

Uznesenie 4/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Čremošné a celoročné rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.

Hlasovanie:

Za: 4

proti:

zdržal sa:

z prítomných: 4

Bod 7: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil žiaden poslanec ani občan.
Bod 8: Rôzne
Starostka obce informovala o kontrole zo SOZA. Pri organizovaní spoločenských podujatí
ako je napr. fašiangová zábave je potrebné v budúcnosti nahlásenie na SOZA.
Gabriela Sviteková – umiestnenie kontajnera na sklo.
Starostka – kontajner bude umiestnený po uložení resp. odprataní dreva ktoré zavadzia
umiestneniu kontajnera. V Martine budú vyrobené smerovníky k súpisným číslam domov,
ktoré nie sú vedľa cesty - podľa požiadavky poslancov.

Bod 9: Diskusia
Starostka informovala o brigáde ktorá sa uskutoční 14.05.2016 o 9:00. Požiadala poslancov,
ktorí sú predsedovia komisií, aby oslovili s pomocou všetkých členov.
Posedenie pri príležitosti Deň matiek a MDŽ sa uskutoční 20.05.2016 o 17:00 v sále KD
Čremošné – 15 žien a 21 matiek. Objednávka na nákupné poukazy pre ženy v hodnote á €
5,00 a matky v hodnote € 10,00.

Bod 10: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Elena Gregorová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Harkabuzová ..........................................
Tomáš Svitek

V Čremošnom, dňa: 04.05.2016

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

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

