Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovciach
konaného dňa 20.9.2017 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 audítora
5. Správa o hospodárení za I. polrok 2017
6. Zmeny v rozpočte september 2017
7. Kultúrne podujatia na II. polrok 2017

8. Iné
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. 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: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:2

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za zapisovateľku bola určená slečna
Jančová, za overovateľov zápisnice p. Kiss a sl. Oravcová.

3. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia: uskutočniť deň obce dňa 22.7. - splnené.
4. Správa audítora– pán starosta oznámil prítomným členom OZ, že audit 2016 bol vykonaný
a predložil správu audítora poslancom OZ.
Hlasovanie:

Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:2

5. Správa o hospodárení za I. polrok 2017– Správu o hospodárení za I. polrok 2017
a podrobné členenie rozpočtu za I. polrok 2017 dostal každý poslanec spolu s pozvánkou
na OZ.
Pripomienky: neboli.

Hlasovanie: Za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

neprítomný:2

6. Zmeny v rozpočte september 2017 – návrh zmien v rozpočte dostal každý poslanec. Zmeny

sa týkajú príjmov od DHZ Modrý Kameň za prípravu priestorov a ozvučenie a takisto vo
výdajoch na prípravu priestorov a ozvučenie podujatia. Ďalšia zmena v príjmoch – vratka od
VZP, ktorá sa začlenila vo výdajoch do položky Reprezentačné na Deň dôchodcov a na
Mikuláša. Pán starosta ešte informoval o oznámení z poisťovne Dôvera po rozoslaní
pozvánok na zasadnutie, kde nás informujú tiež o vratke, ktorú treba tiež začleniť do
príjmov, a ktorá tvorí sumu 190,35 Eur.

Hlasovanie:
7.

Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:2

Kultúrne podujatia na II. polrok 2017– pripravované podujatia ešte v tomto roku: Deň
dôchodcov spolu s Krúdyho dňami a Mikuláš pre deti. Na deň dôchodcov sa pripraví obed
pre starších, dostanú poukážky v hodnote 5 Eur ako darček a pozve sa na vystúpenie
niekto podľa možnosti zo Szécsényu, buď z Ludányhalászi alebo nejaká skupina z okolia.
Na Mikuláša sa kúpia balíky pre deti a po opýtaní sa rodičov detí sa rozhodne či bude
večierok alebo sa roznesú balíky kočom. Ak bude večierok, tak sa pozve Orsi z Maďarska
na vystúpenie pre deti.

8. Iné – pán starosta žiadal prítomných členov OZ o určenie nájmu p. Suttiovej v budove
Dom dôchodcov. Prítomní členovia OZ určili nájom mesačne na 100,- Eur. 80,- Eur ako
záloha na elektrinu a vodu a 20,- Eur ako nájom za budovu. Pán starosta informoval
prítomných o ceste v Poľsku v obci Lyski, kde bola podpísaná dohoda o spolupráci. Ďalej
OZ určilo sadzbu za prenájom vozidla Ford Escort - 0,30 Eur za km.

9. Diskusia – v diskusii nevystúpil nikto.

10. Schválenie uznesenia – schvaľované pri prejednávaní jednotlivých bodov - uznesenie
tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:

Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný:2

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

V Kováčovciach, 20.9.2017

Overovatelia zápisnice: Adrián Kiss

Katarína Oravcová

_______________________________

_______________________________

