OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 12. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 31.12.2011
Prítomní poslanci :
Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2011 - IV. Zmena (starosta, pracovníčka Ou
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Programom jednania je Návrh úpravy rozpočtu obce za
rok 2011 - IV . Zmena
Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Hrušková Vlasta, Peter Bielik, a do návrhovej komisie poslancov : Ing. Michal
Zajac, Bc. Rastislav Synák

3. Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2011 - IV. zmena
Pracovníčka obecného úradu predložila plnenie rozpočtu obce za rok 2011. Z uvedeného
vyplynulo že na určitých položkách sa rozpočet zvyšoval. Z tohto dôvodu bolo potrebné
previesť úpravu rozpočtu.
Zvýšenie bežného rozpočtu bolo na základe výdavkov za
energie, protipovodňové opatrenia, prevedením vodovodných šácht a a splácaním úrokov
SRZB. Z uvedeného dôvodu je nutné previesť IV. zmenu rozpočtu obce za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo prešlo navrhovanú úpravu rozpočtu po jednotlivých položkách.

Starosta obce podotkol že finančné prostriedky boli použité len na tých položkách , ktoré
boli nevyhnutné pre chod obce.
Návrh úpravy rozpočtu obce je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za Návrh úpravy rozpočtu za 4. Q. 2011 – IV. zmena
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

4. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložili : Ing. Michal Zajac a Bc. Rastislav Synák a dokument je
súčasťou zápisnice

5. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť a zároveň pripomenul
akciu – uvítanie nového roka, ktorá má začiatok dnes o 20.00 h pred Kultúrnym domom.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :

Bielik Peter

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

Vlasta Hrušková

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 31.12. 2011
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