Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 02.12.2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová, Bc. Tomáš Hajtman,
Pavol Lichvár

Ďalší prítomní : Zuzana Hajtmanová, zapisovateľka zápisnice
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry
Predloženie návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starosta obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Erika Lὅrincová
Bc. Tomáš Hajtman
Zapisovateľka:
Zuzana Hajtmanová
Hlasovanie:

za:

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,
Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )

proti :
0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry
Predloženie návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
Diskusia
Uznesenie
Záver
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Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,
Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )
proti :
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu 3. a 4. Schválenie viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry, Predloženie
návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
V tomto bode pracovníčka obce predložila návrh viacročného rozpočtu obce
na roky 201 – 2017.
Informovala poslancov OZ – hlavne novozvolených, že rozpočet obce sa zostavuje v súlade
s platnou právnou úpravou najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.
Viacročný rozpočet obce tvorí:
-

rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom
rozpočtovom roku,
rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa
zostavuje rozpočet podľa písmena b).

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová
klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorú tvorí druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia .
Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
- bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- finančné operácie
Ďalej informovala poslancov, že novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy umožňuje rozhodnúť obecnému zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov
o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce (§ 4 ods. 5 - ustanovenie nadobudlo
účinnosť dňom vyhlásenia, t .j. 14.12.2013).
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová
a) schvaľuje
viacročný rozpočet bez programovej štruktúry
b) berie na vedomie
návrh viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2015-2017
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Hlasovanie:

za:

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,
Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Diskusia
V tomto bode sa diskutovalo o. i. o vodovodnej prípojke v cintoríne. Starostka informovala
poslancov, že už v minulosti sa riešila voda v cintoríne, ale nakoľko tam nie je prípojka na
verejný vodovod a v studni klesla voda, má prísľub od p. riaditeľa vodární, že táto
problematika sa dorieši.
Pán Máth – či to nebude Obec finančne zaťažovať a to hlavne v letných mesiacoch, keď sa
viac polieva. Dal však návrh, že sa pokúsi porozprávať sa s firmou, ktorá sa zaoberá
s prehlbovaním studní. Ďalej sa zaujímal ako pokračuje kanalizácia v obci, ďalej jeho
zámerom je dať do poriadku ihrisko – oplotenie, výsadba stromov, svojpomocne
zrekonštruovať TJ – budovu / hlavne opraviť sprchy /. Ďalej navrhol v budove kultúrneho
domu zrealizovať ubytovňu, nakoľko KD nie je využívaný.
Starostka vo svojej odpovedi uviedla, že budova KD bola zrekonštruovaná z dotácií PPA,
ktoré boli poskytnuté len na kultúru a počas 5-tich rokov nás viažu určité podmienky, ktoré
musíme dodržať. Ďalej sa zaujíma o opravu miestnych komunikácií.
K bodu 6. Uznesenie
Uznesenie č.6
K bodu 3. a 4. Schválenie viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry, Predloženie
návrhu rozpočtu na roky 2015-2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
viacročný rozpočet bez programovej štruktúry
b) berie na vedomie
návrh viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2015-2017
Hlasovanie:

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,
Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )
proti :
0
zdržal sa: 0
za:
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K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,10 h.
Zapísala : Zuzana Hajtmanová ..............................................
Daniela Lichvárová ................................................
Starostka obce

Overovatelia:
Ing. Erika Lὅrincová

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

Bc. Tomáš Hajtman

........................................
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VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
8. Otvorenie
9. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
10. Informácia o plnení uznesení
11. Interpelácie
12. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
13. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
15. Rôzne
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)
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Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Interpelácie
a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
Návrh na úpravu platu starostu
Rôzne
Záver

K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
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................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
17. Otvorenie
18. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
19. Informácia o plnení uznesení
20. Interpelácie
21. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
22. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
24. Rôzne
25. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
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10. Otvorenie zasadnutia
11. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
12. Interpelácie
13. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
14. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
16. Návrh na úpravu platu starostu
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................
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......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
26. Otvorenie
27. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
28. Informácia o plnení uznesení
29. Interpelácie
30. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
31. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
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32. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
33. Rôzne
34. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
19. Otvorenie zasadnutia
20. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
21. Interpelácie
22. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
23. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
25. Návrh na úpravu platu starostu
26. Rôzne
27. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
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K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
35. Otvorenie
36. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
37. Informácia o plnení uznesení
38. Interpelácie
39. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
40. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
41. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
42. Rôzne
43. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
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Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
28. Otvorenie zasadnutia
29. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
30. Interpelácie
31. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
32. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
33. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
34. Návrh na úpravu platu starostu
35. Rôzne
36. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
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celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Hlasovanie:

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
1
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Neprítomní:

.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
44. Otvorenie
45. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
46. Informácia o plnení uznesení
47. Interpelácie
48. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
49. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
50. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
51. Rôzne
52. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:

počet (mená)
1
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proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
37. Otvorenie zasadnutia
38. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
39. Interpelácie
40. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
41. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
42. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
43. Návrh na úpravu platu starostu
44. Rôzne
45. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
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Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
53. Otvorenie
54. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
55. Informácia o plnení uznesení
1
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56. Interpelácie
57. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
58. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
59. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
60. Rôzne
61. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
46. Otvorenie zasadnutia
47. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
48. Interpelácie
49. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
50. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
51. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
52. Návrh na úpravu platu starostu
53. Rôzne
54. Záver
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K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:

2
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....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
62. Otvorenie
63. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
64. Informácia o plnení uznesení
65. Interpelácie
66. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
67. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
68. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
69. Rôzne
70. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
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Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
55. Otvorenie zasadnutia
56. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
57. Interpelácie
58. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
59. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
60. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
61. Návrh na úpravu platu starostu
62. Rôzne
63. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
2
2

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________

2
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Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
71. Otvorenie
72. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
73. Informácia o plnení uznesení
74. Interpelácie
75. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
76. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
77. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
78. Rôzne
79. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................

2
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schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
64. Otvorenie zasadnutia
65. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
66. Interpelácie
67. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
68. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
69. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
70. Návrh na úpravu platu starostu
71. Rôzne
72. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

2
5

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
2
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80. Otvorenie
81. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
82. Informácia o plnení uznesení
83. Interpelácie
84. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
85. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
86. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
87. Rôzne
88. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
73. Otvorenie zasadnutia
74. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
75. Interpelácie
76. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
77. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
78. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
2
7

79. Návrh na úpravu platu starostu
80. Rôzne
81. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce
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Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
89. Otvorenie
90. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
91. Informácia o plnení uznesení
92. Interpelácie
93. a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
94. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
95. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
96. Rôzne
97. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
2
9

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
82. Otvorenie zasadnutia
83. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
84. Interpelácie
85. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
86. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
87. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
88. Návrh na úpravu platu starostu
89. Rôzne
90. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
3
0

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

........................................
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VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
98. Otvorenie
99. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
100.
Informácia o plnení uznesení
101.
Interpelácie
102.
a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
103.
Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
104.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
105.
Rôzne
106.
Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)
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Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
91. Otvorenie zasadnutia
92. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
93. Interpelácie
94. a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
95. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
96. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
97. Návrh na úpravu platu starostu
98. Rôzne
99. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................

......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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

VZOR
Zápisnica
z ..... zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce.....................................,
konaného dňa ................. 201.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

..........................................., starosta obce
Poslanci :.....................................................................................
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ................................................, prednosta ObÚ
................................................, hlavný kontrolór obce
3
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................................................., zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM (NAPR.) :
107.
Otvorenie
108.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
109.
Informácia o plnení uznesení
110.
Interpelácie
111.
a) Návrh záverečného účtu obce roky za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
112.
Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
113.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
114.
Rôzne
115.
Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril ............................................, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ................................................................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ...................................................................
Návrhová komisia:
...................................................................
Zapisovateľka:
...................................................................
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

Návrhy poslancov:
- ..................................................
- ..................................................
- ..................................................

- doplniť bod
- doplniť bod
- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce ........................................
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
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100.
Otvorenie zasadnutia
101.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
102.
Interpelácie
103.
a) Návrh záverečného účet obce za rok 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
104.
Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012
105.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
106.
Návrh na úpravu platu starostu
107.
Rôzne
108.
Záver
K bodu 3. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodom 4. a) a b) Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. ...../2012 :
Obecné zastupiteľstvo Obce.......................................
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2011
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume ....................... € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume ...................€.
Hlasovanie:

za:
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: počet (mená)

atď.
K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o ................................. h.
Zapísal/(a): .....................................................
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......................................................
prednosta ObÚ

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................

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

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

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