Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
dňa 7.8.2019

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bango
Mária Botková
Anna Krajčovičová
Katarína Sobotová
Kamil Tomovič
Neprítomní poslanci:
Ďalej prítomní: Miroslav Remenár, Mgr. Lívia Gulová, Oľga Martinovičová
Program:
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa o plnení rozpočtu k 31.06.2019
4/ Úprava rozpočtu
5/ Dodatok č.1 k VZN č.2/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Radošovce
6/ Rôzne
7/ Záver
Starosta privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce.
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta dal hlasovať o navrhovanom programe.
za navrhovaný program- 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol poslancov Ľuboš Bango a Mária Botková
Hlasovanie: za navrhnutých overovateľov – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil Mgr. Gulovú Líviu

2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
Starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúce zasadnutia. Konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia.

3/ Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom správu o plnení rozpočtu k 30.06.2019. K správe nemali
poslanci žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
4/ Úprava rozpočtu
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancov na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2019 k 30.06.2019.
V opatrení sa vykonali presuny vo výdavkovej časti rozpočtu. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 3/2019-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2019
k 31.07.2019. Príjem sa navýšil o 37,49 Euro. Suma predstavuje dotáciu na spoločný úrad. Vo
výdavkovej časti sa vykonali len presuny medzi položkami a navýšili sa výdavky o 37,49 Euro.
Navýšenie predstavuje výdavky na spoločný úrad. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 3/2019-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019

Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č 10/2019.
V rozpočtovom opatrení sa znížili BP o 1000,- Euro a zvýšili BV o 168,- Euro. Ďalej sa navýšil
presun z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v sume 65 000,- Euro.

Uznesenie č.3/2019-3 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 10/2019
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

6/ Rôzne
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Dodatok č. 1 k VZN č.2/2018 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce. Po
prejedaní bolo prijaté znesenie.

Uznesenie č.3/2019-4 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Dodatok č. 1 k VZN č.2/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Radošovce.

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 19.45 hod.

Miroslav Remenár
starosta obce

Overovatelia:

................................................
Ľuboš Bango

.................................................
Mária Botková

