Zápisnica
z 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň konaného dňa 27.09. 2016 v
zasadačke Obecného úradu v Hornej Potôni.

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny -príloha č. 1
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č. 3
4. Správa z kontroly plnenia rozpočtu (bnv)
5. Aktuality, žiadosti ( prerokovanie návrhu na odp. nevymož. Pohľ., kúpa pozemku č.202/60)
6. Záver
Rokovanie:
K bodu č. 1 a 2 – otvorenie rokovania/voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Rokovanie otvoril a viedol Tivadar Sidó, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané podľa platných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení – na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, ospravedlnili sa : Jozef Lipovský a Juraj Lelkes. Prítomná bola aj hlavná
kontrolórka obce. Po privítaní starosta obce dal hlasovať o programe 7. verejného zasadnutia OZ
Horná Potôň. Poslanci program jednohlasne schválili.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Csiba Zoltán a Tóthová Silvia a za zapisovateľku:
Agáta Szűcsová - poslanci návrh starostu jednohlasne schválili.
uznesenie č. 01-07/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 7/ 0 / 0
K bodu č. 3
Ing. Sibyla Szabóvá podala informáciu o rozpočtovom opatrení č. 3. V súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa vykonáva zmena rozpočtu obce
Horná Potôň na rok 2016 rozpočtovým opatrením. Zmeny v navrhovanom rozpočte sa týkajú
úpravy bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Obecné zastupiteľstvo na základe rozpočtového opatrenia č. 3 schvaľuje zmenu rozpočtu obce na
rok 2016.
uznesenie č. 02-07/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 7 / 0 / 0
K bodu č. 4
Ing. Sibyla Szabóvá hlavná kontrolórka prečítala správu z kontroly plnenia rozpočtu za 1. polrok
2016. Správu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

K bodu č. 5 – Aktuality, žiadosti
1.
Poslanci po prerokovaní návrhu odsúhlasili nákup pozemku – časť obecnej komunikácie – v kat. ú.

Benková Potôň, číslo parcely 202/60 vo výmere 494m² za 10euro /m², ktorá je vedená Okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 959.
uznesenie č. 03-07/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 7 / 0 / 0

2.
Prítomní poslanci prerokovali a odsúhlasili návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z
nájmu nájomných bytov vo výške 356,22 eur, (Kavuličová -198,72 eur, Čížeková 157,50 eur).
uznesenie č. 04-07/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 7/ 0 /0

K bodu č. 7– Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
OZ ukončil.
Overovatelia:

Csiba Zoltán
Tóthová Silvia

Zapisovateľka: Agáta Szűcsová
Starosta obce: Tivadar Sidó

