Zápisnica z Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 25.09.2019 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Služby Spoločnej obecnej úradovne
6. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
7. Rôzne
A) Úprava rozpočtu
B) Úcta k starším
8. Diskusia
9. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová, ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a predniesla návrh programu verejného riadneho zasadnutia OZ
podľa pozvánky.
Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Hlavná
kontrolórka obce navrhla doplniť program o bod Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných
kontrol. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.
Výsledok hlasovania
Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Z prítomných: 4
Za: 4

zdržal sa: 0

Alena Hrušíková – neprítomná
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za

proti: 0

Tomáš Hrušík - za
Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Veronika Jariabková
Miroslav Krajčír

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 8/2019 – splnené
Uznesenie č. 9/2018 – splnené
Uznesenie č. 10/2018 – splnené
Uznesenie č. 11/2018 – splnené
Uznesenie č. 12/2018 – splnené
Uznesenie č. 13/2018 – splnené

Bod 4: Interpelácie
Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan

Bod 5: Služby Spoločnej obecnej úradovne
Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu
Berie na vedomie
Návrh zmluvy so Spoločným obecným úradom do konca roka 2019

Bod 6: Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Hlavná kontrolórka robila kontrolu pokladne a pokladničnej knihy kde všetko bolo v súlade.
Pri kontrole zistila, že pokladničný limit bol počas výberu daní prekročený, na čo navrhuje
zvýšenie limitu z € 500,00 na € 2.000,00. Taktiež bolo zistené, že je potrebné podpísanie
hmotnej zodpovednosti pre zástupkyňu starostky Viere Jariabkovej.
Uznesenie 16/2019
A) OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce
B) OZ schvaľuje navýšenie pokladničného limitu na sumu € 2.000,00
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 4
Za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

Alena Hrušíková – neprítomná
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - za
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 7: Rôzne
A) Úprava rozpočtu – starostka obce informovala o úprave rozpočtu v príjmovej
časti na položkách:
221 004 – ostatné poplatky

195,00 €

229 002 – odber vody

274,00 €

292 027 – iné príjmy

213,00 €

311 -

tuzemské granty (ÚPI)

6188,00 €

Vo výdavkovej časti:
112 -

kontrolórka

0112.642015.41

14,98 €

0820.637002.41 – športový deň

418,92 €

0820.637005.41 – hasiace prístroje

25,40 €

0820.637012.41 -

19,80 €

0820.637017.41

202,90 €

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje zmeny rozpočtu v príjmovej
a výdavkovej časti

Výsledok hlasovania
Z prítomných: 4
Za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

Alena Hrušíková – neprítomná
Mgr. Eva Beňová – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - za
Celkový počet poslancov OZ: 5

B) Úcta k starším – 11.10.2019 – 16:30 h. – poukážky, zoznam

Bod 8 Diskusia
Starostka – predniesla informáciu p. Libiča o projekte na zriadenie WIFI pripojenia pre obce.
Obec pokrytie WIFI zónou má pred obecným úradom až po zastávku a nad rodinný dom pána
Fuzáka. Máme čas na rozmyslenie, nakoľko je výzva vyhlásená až do konca novembra.
Hrušík – som prekvapený, že my ako občania sme si všetci dali zriadiť pripojenie na vlastné
náklady a niektorí podnikatelia, ktorí prenajímajú chaty si nedokážu zriadiť pripojenie
a urobiť wifi zónu na chatách.
Kontrolórka – na predchádzajúcom zasadnutí OZ sme sa dohodli o zasadnutí komisií ku
DHZ. Pýtam sa či zasadali a k akému záveru dospeli? Na najbližšom zasadnutí OZ potreba
schválenia VZN s DHZ Čremošné. Predvolať predsedu DHZ, pána Sviteka a pána Kopku na
pracovné stretnutie.

Bod 9: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Veronika Jariabková
Miroslav Krajčír

V Čremošnom, dňa: 25.9.2019

Mgr. Zuzana Chorváthová
starostka obce

