Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
23.08.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach

Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Mária Botková , Kamil Tomovič , Ing. Viliam Sagan, Ing. Marek Vlha , Milan Vyskoč
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór
obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Mária Botková, Ing. Marek Vlha
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa o plnení rozpočtu za II. štvrťrok 2017
4/ Úprava rozpočtu
5/Záver

Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania a návrhovú
komisiu v zložení:
Mária Botková, Ing. Marek Vlha
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová komisia.
2/Kontrolná správa o plnení prijatých uznesení:
Správu predložil zástupca starostu obce Ing. Viliam Sagan. Písomná správa je doložená
k zápisnici. Konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.

3/ Správa o plnení rozpočtu za II. štvrťrok 2017
Miroslav Remenár, starosta obce predložil správu o plnení rozpočtu za II. štvrťrok 2017 K rozpočtu
neboli vznesené žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice

4/ Úprava rozpočtu
Miroslav Remenár, starosta obce predložil poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č.6/2017
a 7/2017. V opatreniach sa vykonali presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu a prijatie daru
od spoločnosti JAVYS 1 500,- Euro na rekonštrukciu interiéru. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu
zápisnice.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 3/2017-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 a rozpočtové opatrenie č. 7/2017.
Miroslav Remenár, starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 8/2017.
Významnou položkou v opatrení je navýšenie presunu z rezervného fondu o sumu 108 896,- Euro.
V celkovej sume je zahrnutý výdavok na výstavbu chodníka v hodnote 99 900,- Euro, kúpa brány do
MŠ v sume 3 996,- Euro a vypracovanie územného plánu obce v sume 5000,- Ďalej sa znížil presun
z rezervného fondu o sumu 3 152,- Euro čo predstavuje rozdiel medzi rozpočtovaným nákladom na
kosačku 18 500,- Euro a skutočným nákladom 15 348,- Euro. Ďalšie navýšenie bolo vo výdavkovej
časti 4200,- Euro na dokončovacie práce verejného priestranstvo pred bytovým domom č.3.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu k zápisnici.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 3/2017-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 20.15 hod.

Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Ing. Marek Vlha ..............................................
Mária Botková ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

