Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň konaného dňa 26. mája 2016 v
zasadačke obecného úradu obce Horná Potôň

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny -príloha č. 1
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Záverečný účet – stanovisko kontrolóra
4. Rozpočtové opatrenie č. 1
5. Záver
Rokovanie:
K bodu č. 1 a 2 – otvorenie rokovania/voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Rokovanie otvoril a viedol Ferenc Bódis, zástupca starostu 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 5 poslancov, hlavná kontrolórka
obce, - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, ospravedlnili sa : Jozef Lipovský - PN, Lelkes
Juraj, Bernáth Peter a Csiba Zoltán. Prítomný bol: riaditeľ základnej školy Zoltán Horváth. Po
privítaní zástupca starostu obce dal hlasovať o programe 3. verejného zasadnutia OZ Horná Potôň.
Poslanci program jednohlasne schválili.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Csiba György a Kuczman Balázs a za zapisovateľku: Agáta
Szűcsová - poslanci návrh jednohlasne schválili.
uznesenie č. 01-04/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 5/ 0 / 0
K bodu č. 3
Záverečný účet za rok 2015
Ing. Sibyla Szabóová podala informáciu k záverečnému účtu obce a vyhodnotila programový rozpo
čet obce za rok 2015. Konštatovala, že účtovná závierka obce Horná Potôň za rok 2015 poskytuje
reálny a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce a vyjadruje reálny obraz vo významných
súvislostiach o majetkovej, záväzkovej, výdavkovej a príjmovej situácii obce.
Poslanci v pomere 5 / 0 /0 ́ brali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce Horná Potôň za rok 2015
a súhlasili s celoročným hospodárením obce bez výhrad podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Starosta dal hlasovať a OZ prijalo uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015 a súhlasili s celoročným
hospodárením obce bez výhrad podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
uznesenie č. 02-04/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 5 / 0 / 0

K bodu č. 4.
Rozpočtové opatrenie č. 1
Ing. Sibyla Szabóová 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.1 schvaľuje zmenu rozpočtu obce na
rok 2016.
Uznesenie č. 03-04/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 5 / 0 / 0

K bodu č. 5.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia: Csiba György
Kuczman Balázs
Zapisovateľka: Agáta Szűcsová
Zástupca starostu obce: Ferenc Bódis

