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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
14. decembra 2017

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2018.
Hlavný kontrolór obce vydal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 – doporučuje schváliť bez výhrad.
Keďže neboli pripomienky a poslanci zobrali stanovisko hl. kontrolóra do úvahy, dal o návrhu hlasovať. Poslanci návrh
rozpočtu na rok 2018 bez programovej štruktúry pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili bez výhrad. Zároveň
zobrali na vedomie návrh rozpočtu na rok 2019‐2020.
Hl. účtovníčka pani Rybárová, predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu za rok 2017. Poslanci po vysvetlení úpravu
rozpočtu pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili.
V ďalšom bode bola diskusia a rôzne návrhy od poslancov, ktorými sa budeme v zimných a jarných mesiacoch zaoberať:
vykurovanie hasičiarne, orezanie stromov pri ceste nad ZŠ s MŠ.
Starosta po tomto poďakoval poslancom OZ za spoluprácu v roku 2017
V Turč. Štiavničke, 14. 12. 2017, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 35/2017
Uzn. č. 36/2017

počtom hlasov 7 zo 7 prítomných:
‐ návrh rozpočtu na rok 2018 bez programovej štruktúry bez výhrad
‐ úpravu rozpočtu v roku 2017

Berie na vedomie:
Uzn. č. 37/2017
Uzn. č. 38/2017

‐ stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018
‐ návrh rozpočtu na rok 2019‐2020

V Turčianskej Štiavničke, 14. 12. 2017

Peter Očka
starosta obce

