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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 10.12.2018 

 
Číslo : 335 /2018              V Blatnici, 11.12.2018 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

Ing. Ivica Súkeníková – starostka obce, 

Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír Froľa, 

Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková,  

 

Neprítomný :   -- 

 

Kontrolór obce  : Ing. Ľudovít Smik  

 

 

 

P r o g r a m    z a s a d n u t i a   O Z : 

 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3.   Úprava rozpočtu obce 

4.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra  

      obce k rozpočtu 

7.   Návrh na uznesenie 

8.   Záver 

 

 

R o k o v a n i e 
 

 

1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním prítomných  

poslancov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k 100 % 

účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie uznesení v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Starostka obce oboznámila poslancov OZ s programom  

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program  zasadnutia  OZ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladi- 

mír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková,  Mgr. Janka Špániková   

Proti hlasovali : 0 
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Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Janka Špániková, Viera Novosedliaková,  

do návrhovej komisie boli navrhnutí :  Magdaléna Kozáková, Vladimír Froľa, Vladimír 

Ďuris.  Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľku zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vla- 

dimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Mgr. Janka Špániková, Viera Novosedliaková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

3.  Úprava rozpočtu obce 

 

 V tomto bode ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov OZ 

o potrebe úpravy rozpočtu obce č. 8, návrh úpravy dostali poslanci s pozvánkami 

na zasadnutie OZ. Jedná sa o úpravu bežných príjmov na sumu 491.410,00 €, 

bežné výdavky upraviť na sumu 484.823,00 €, kapitálové príjmy predstavujú 

92.532,00 €, kapitálové výdavky po úprave činia 144.171,00 €, príjmové finančné 

operácie po úprave činia 47.291,00 € a výdavkové finančné operácie po úprave 

činia 2,00 € - príloha č. 1 zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 8. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel,  Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vla- 

dimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Mgr. Janka Špániková, Viera Novosedliaková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

    k rozpočtu 

 

 Ing. Ján Kohútka – ekonóm obce informoval o vypracovanom návrhu rozpoč- 

tu obce, ktorý poslanci OZ dostali k pripomienkovaniu. Návrh rozpočtu bol zverej- 

nený v skrinke obecného úradu a na stránke obce v zákonom stanovenej lehote. 

Kontrolór obce preniesol poslancom OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 

na rok 2019 v ktorom konštatoval, že návrh rozpočtu je vypracovaný podľa plat- 

ných právnych predpisov a preto odporúča návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť 

 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 vziať na vedomie – prílo- 
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ha č. 2 zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a zároveň berie na 

vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021.  

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel,  Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vla- 

dimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Mgr. Janka Špániková, Viera Novosedliaková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

9. Návrh na uznesenie  

 

Predsedníčka  návrhovej komisie predložial  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, 

Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková  

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

10.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť 

na tomto  zasadnutí OZ .  

 

 

 

 

               Ing. Ivica Súkeníková 

                  starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Janka Špániková 

 

 

Viera Novosedliaková 

 

 

Zapisovateľka : 

 

Miroslava Štanclová 

U z n e s e n i a 
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 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici,  dňa 10.12.2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

číslom uznesenia 53/2018    schvaľuje : 

 

program zasadnutia, overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Špániková, Viera Novo- 

sedliaková , návrhovú komisiu – Magdaléna Kozáková, Vladimír Froľa, Vladimír Ďuris,  

zapisovateľka – Miroslava Štanclová 

    

                                                                                                                                                                                                               

Obecné zastupiteľstvo  

 

číslom uznesenia 54/2018    berie na vedomie : 

 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 

- návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 - 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Číslom uznesenia 55/2018    schvaľuje : 

 

úpravu rozpočtu obce č. 8 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

číslom uznesenia 56/2018    schvaľuje : 

 

rozpočet obce na rok 2019 a uplatňovanie rozpočtu bez programovej štruktúry 

 

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené.        

 

        Ing. Ivica Súkeníková    

                starostka obce 

 

          

Návrhová komisia: 

 

Magdaléna Kozáková, Vladimír Ďuris,  Vladimír Froľa 

 


