
 
  

Z á p i s n i c a 

 
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia / a jeho doplnenie zo strany 

poslancov / 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 
5. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 a ďalšie obdobia 
6. Určenie predbežnej výšky dotácie na žiaka v centrách pre rok 2013 a uvoľnenie 

miestnosti SCVČ pre potreby obce 
7. Schválenie  rozpočtu na rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra  
8. Úprava rozpočtu pre rok 2012 a použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky 
9. Menovanie inventarizačnej komisie  
10. Schválenie vnútorného predpisu o použití soc. fondu  
11. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2013 
12. Informácia o odovzdaní  dokumentácie do štátneho archívu v Humennom 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. 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 

schválení Igor Cukrovaný a Ing. Stanislav Hudák 
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  
k bodu 5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 

2013 a ďalšie obdobia 
k bodu 6. Obecné zastupiteľstvo prejednalo  predbežnú výšku  dotácie na žiaka vo výške 

88% v CVČ pre rok 2013 a uvoľnenie miestnosti SCVČ pre potreby obce 
k bodu 7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo  rozpočet na rok 2013  
k bodu 8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo úpravu rozpočtu pre rok 2012 

a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 
k bodu 9. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo inventarizačnú komisiu v zložení: 

Ing. Dzemján, Cukrovaný, Lancošová 
k bodu 10. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo vnútorný predpis o použití soc. 

Fondu 
k bodu 11. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo plán práce HK na rok 2013 
k bodu 12. Starosta obce informoval o odovzdaní dokumentácie do štátneho archívu v 

Humennom 
k bodu 13. V rôznom  



Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

 

Berie na vedomie: 

 
Uznesením č. : 

 

36/2012 - plnenie uznesení z posledného zastupiteľstva 

37/2012 - informáciu o predbežnej výške dotácie na žiaka v roku 2013 

38/2012 - informáciu o odovzdaní dokumentácie obce do štátneho archívu 

v Humennom 

39/2012 - návrh rozpočtu na rok 2014,2015 a zverejnenie údajov na základe 

predpisu č.493/2011 Z.z.   

 

Schvaľuje: 

 
Uznesením č.: 

 

40/2012 - program rokovania 5. zasadnutia 

41/2012 - zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

42/2012 - VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie 

obdobia 

43/2012 - rozpočet a stanovisko hlavného kontrolóra na rok 2013 

44/2012 - úpravu rozpočtu za rok 2012 ako aj použitie rezervného fondu na 

kapitálové výdavky 

45/2012 - menovanie inventarizačnej komisie za rok 2012 v zložení: 

Ing. Dzemján – predseda komisie, Cukrovaný, Lancošová- členovia komisie 

46/2012 - vnútorný predpis o použití soc. Fondu 

47/2012 - plán činnosti hlavného kontrolóra v roku 2013 

48/2012 - uvoľnenie miestnosti SCVČ v kultúrnom dome  

 na účely využívania obce 

 

Zapisovateľ:   Ing. Albert Dzemján ................................. 

 

Overovatelia zápisnice: Igor Cukrovaný  ................................. 

 

     Ing. Stanislav Hudák ................................. 

 

Starosta obce:   Marián Čorný  ................................. 


