Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 5.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1/ Otvorenie
2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3/ Kontrola uznesení
4/ Návrh plánu činnosti hlavnej kotrolórky na I.polrok 2019
5/ Správy o kontrole hlavnej kontrolórky obce
6/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
7/ Príprava Mikuláša
8/ Diskusia a záver

K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce, Renáta Bešáková. Zasadnutie sa riadilo
schváleným programom.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci – Lucia Klimová a Daniel
Matta, za zapisovateľku- Milena Nemcová, pracovníčka OÚ.
K bodu 3
Kontrolu uznesení previedla starostka obce s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia
boli splnené.
K bodu 4
Starostka obce predložila poslancom návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce
p.Jakubovej na I.polrok 2019. Poslanci tento návrh neskôr schválili.
K bodu 5
Poslancom boli predložené správy o kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 5,6,7 a 8.
K bodu 6
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
K bodu 7
Mikuláš pre deti z obce do 12.rokov bude 9.12.2018 o 15.00 hod. pred kultúrnym domom.
Deti z našej MŠ pripravili vianočnú besiedku, príde Mikuláš s čertom a anjelom. Po vystúpení
deti dostanú mikulášske balíčky a malé pohostenie. Šišky pre deti sponzorovala p.Bubnášová.

K bodu 8
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie ukončila starostka obce, Renáta Bešáková.
Poďakovala prítomným poslancom za účasť a vyzvala ich, aby 9.12.2018 prišli na vianočnú
besiedku.

V Závadke 12.12.2018

Zapísala: Milena Nemcová

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

Overovatelia zápisnice: Lucia Klimová

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

Daniel Matta

Renáta Bešáková, starostka obce

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

Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 28/12/2018 - Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2019
UZN č. 29/12/2018 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-21
- správy hlavnej kontrolórky obce č. 5, č.6, č.7 a č.8

Renáta Bešáková, starostka obce

