OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 24. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa 30.01.2013
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Ing. Michal Zajac
Ospravedlnení : Jozef Dlhopolček , Mgr. Peter Madigár
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/ 2012
4. III. Úprava rozpočtu obce za rok 2012
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1.Zahájenie.
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov. Vzhľadom k tomu , že k programu rokovania
neboli pripomienky a doplňujúce návrhy dal starosta obce dal hlasovať za program
rokovania.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva:
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Ľubicu Bielikovú zapisovaním zápisnice, určil za overovateľov
zápisnice Vlastu Hruškovú a Ing. Michala Zajaca a do návrhovej komisie Petra Bielika a Ing.
Michala Zajaca
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/ 2012 .
Pri rozpočtovom opatrení sa vychádzalo zo skutočne obdŕžaných príjmoch obce za rok
2012 a následne uskutočnených výdavkoch za rok 2012. Obecnému zastupiteľstvu bol
predložený návrh na prevedenie presunu finančných prostriedkov podľa plnenia programov
obce, ktorý je rozpísaný po položkách v prílohe.
Zo strany Obecného zastupiteľstva neboli k predloženým presunom finančných prostriedkov
žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na rozpočtové opatrenie č. 3/2012.

4. III. Úprava rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2012
Návrh na III. Zmenu rozpočtu obce bol doručený zastupiteľstvu v pošte a je súčasťou
zápisnice .
Vzhľadom k tomu, že obec v 4 Q. 2012 obdŕžala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
na kapitálové a bežné príjmy v sume 15 059,- € a ďalšie príjmy ktoré vznikli jednak na
základe poistného plnenia a zvýšeného ostatného bežného plnenia bol predložený návrh
na 3. zmenu rozpočtu obce. Do návrhu 3. zmeny boli zahrnuté aj finančné operácie a to
zapojenie finančného daru z roku 2011 od SSE a čerpanie rezervného fondu obce.
Rozpočet obce Kotrčiná Lúčka po III. Zmene rozpočtu:
Príjmy:
bežné
kapitálové
finan.operácie
spolu
120.307,- €
74.395,- €
9.448,- €
204.150,- €
Výdavky:
bežné
104.723,- €

kapitálové
6.956,- €

finan.operácie
92.471,- €

spolu
204.150,- €

Hlasovanie za III. Úpravu rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2012:
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

5. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Peter Bielik a je súčasťou zápisnice.

6. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za spoluprácu.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

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

Ing. Michal Zajac

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04.02.2013

