Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.02.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2011
6. Podanie majetkového priznania (starosta, hlavný kontrolór)
7. Prehodnotenie platu starostu
8. Udelenie pamätného listu k 60-ke Ing. Dzemjánovi
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie a záver
k bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
k bodu 2. Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke
k bodu 3. Zapisovateľ bol schválený Ing. Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli
Ing. Peter Zaremba a Ing. Vladislav Džubák
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené
k bodu 5. Bola schválená ročná účtovná uzávierka za rok 2011, ako aj záverečný účet obce
k bodu 6. Boli prejednané podané majetkové priznania starostu a kontrolóra obce
k bodu 7. Bol prehodnotený a schválený plat starostu
k bodu 8. Ing. Dzemjánovi bol udelený pamätný list k 60-ke
k bodu 9. V diskusii bol prehodnotený predaj pozemku pod čističkou pre pani Hriseňkovú.
Bolo dohodnuté, že je potrebné menovanú písomne informovať o stave napojenia
na verejnú čističku
k bodu 10 Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie uznesením č:
č.10/2012 plnenie uznesenia z posledného zastupiteľstva
č,11/2012 udelenie pamätného listu Ing. Dzemjánovi
č.12/2012 list pre pani Hriseňkovú
č.13/2012 odovzdané majetkové priznania starostu a kontrolóra obce
schvaľuje uznesením č:
14/2012 program rokovania
15/2012 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
16/2012 ročnú účtovnú uzávierku za rok 2011
17/2012 záverečný účet obce za rok 2011
18/2012 výročnú správu za rok 2011
19/2012 schvaľuje plat starostu obce podľa odst. 2 § 4 zákona č.253/1994 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený o 20% od 1.3.2012

Zapisovateľ:

Ing. Albert Dzemján

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladislav Džubák

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

Ing. Peter Zaremba

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

Marián Čorný

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

Starosta obce :

