Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovciach
konaného dňa 14.2.2018 o 16.00 hod. v budove Obecného úradu
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
4. Správa o hospodárení za II. polrok 2017
5. Záverečný účet za rok 2017
6. Zmeny v rozpočte na rok 2018
7. Informácie o podaných a pripravovaných projektoch
8. Plán podujatí na 1. polrok 2018
9. Iné
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K jednotlivým bodom programu.
1. Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kováčovciach otvoril a viedol starosta
obce p. Filip. Oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a oznámil, že OZ je
spôsobilé rokovať, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ. S návrhom
programu prítomní jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie:

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za zapisovateľku bola určená slečna
Jančová, za overovateľov zápisnice p. Mésároš a sl. Oravcová.
3. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia:
Uskutočniť Mikuláš pre deti a ohňostroj na Silvestra – uskutočnené.
4. Správa o hospodárení za II. polrok 2017 – správu o hospodárení za II. polrok 2017
a podrobné členenie rozpočtu dostal každý poslanec. Správa o hospodárení tvorí prílohu
zápisnice. Pripomienky neboli.
Hlasovanie:

Za:4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

5. Záverečný účet za rok 2017 – záverečný účet za rok 2017 dostal každý poslanec. Záverečný
účet bol zverejnený 26.1.2018 na úradnej tabuli. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky neboli.
Hlasovanie:

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

Zmeny v rozpočte na rok 2018 – návrh zmien rozpočtu č.1/2018 dostal každý poslanec.
Návrh zmien rozpočtu bol zverejnený 26.1.2018 na úradnej tabuli. Zmena sa týka
zostatku peňažných prostriedkov z minulého roku, výšku ktorého sme pri schvaľovaní
rozpočtu nemohli poznať a tvorenia rezervného fondu podľa zákona o rozpočtovom
hospodárení obcí a zníženie v príjmoch z prenájmu budov a priestorov, nakoľko
kancelária IKN nebude prevádzkovaná v obci Kováčovce. Zmeny v rozpočte tvorí
prílohu zápisnice.

6.

Hlasovanie:

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

Informácie o podaných a pripravovaných projektoch – pán starosta informoval
prítomných členov OZ, že v novembri bol podaný projekt na kamerový systém spolu
s nakladačom, ďalší projekt na sanáciu nelegálnych skládok odpadov a momentálne sa
pracuje na projekte na rekonštrukciu cesty v Peťove a na zberný dvor odpadov spolu s
mechanizáciou. Pán starosta predložil prítomným pripravované rozloženie objektu
zberného dvora a návrhy na techniku. Požiadal o súhlas poslancov zapojiť sa do tejto
výzvy.

7.

Hlasovanie:

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

Plán podujatí na 1. polrok 2018 –Deň detí sa uskutoční buď dňa 26.mája alebo 2.júna
a 16. júna jazdecké preteky. Do konania ďalšieho zastupiteľstva sa upresní deň detí.
Pozve sa Ivan Strmý s autíčkami, skákací hrad alebo hasiči s ukážkami. Na deň obce je
podpísaná zmluva s vystupujúcim – Felvidéki mulatós Sanci na 21. júla a pokúsime sa
pozvať ešte skupinu Cairo. Zábavu večer hrá Frédi. Program dňa obce sa upresní na
ďalšom zasadnutí.

8.

Hlasovanie: Za: 4

9.

zdržal sa: 0

proti: 0

neprítomný:1

Iné – p. Ing. Racsková sa pýtala na bránu pri cintoríne v Peťove, či by sa nedalo
zrekonštruovať zo zostatku financií z min. roka. P. starosta upozornil, že tam bude
potrebný súhlas nájomcov hrobových miest. Budeme sa s touto záležitosťou zaoberať.

10. Diskusia - v diskusii nevystúpil nikto.
11. Schválenie uznesenia – schvaľované pri prejednávaní jednotlivých bodov - uznesenie
tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:1

12. Záver – p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Kováčovciach, 14.2.2018
Overovatelia zápisnice: Jozef Mésároš

_______________________________

Katarína Oravcová _______________________________

