Obec TURČIANSKY PETER

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre.
Dátum konania: 24.jún 2020 o 17,00 na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: Radoslav Kmeť, Oľga Herchlová, Jela Veterníková,
Helena Bandýková 80%-ná účasť, OZ je uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
3.Kontrola uznesení.
4.Správa hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r.2019
5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce.
6.Rôzne – diskusia.
7. Návrh na uznesenie – záver
K bodu 1/ Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre zahájil
a viedol starosta obce. Konštatoval, že účasť poslancov OZ je 80%-ná a OZ je
uznášania schopné. Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Do návrhovej komisie boli zvolení: Helena Bandýková a Radoslav Kmeť, za
overovateľov zápisnice boli zvolení p.Helena Bandýková a Oľga Herchlová. Zápisom
z rokovania OZ bola poverená p. Jela Veterníková.
K bodu 3/Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta
obce a konštatoval, že plnenie uznesenia trvá. Kontrolu plnenia uznesení OZ
jednohlasne schválilo.
K bodu 4/ Starosta obce predložil OZ stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu
obce za r. 2019, ktoré OZ zobralo na vedomie. Starosta predložil OZ Správu auditora
za hospodárenie v r. 2019, ktorú OZ zobralo na vedomie.
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K bodu 5/ Na základe účtovníčkou OÚ predloženej správy, stanoviska nezávislého
auditora a doporučenia hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok
2019, OZ schválilo záverečný účet obce a súhlasí s celoročným hospodárením za
r.2019 bez výhrad.
-poslanci OZ schválili jednohlasne použitie prebytku z príjmových finančných operácii
vo výške 917,16 € na tvorbu rezervného fondu
K bodu 6/.Rôzne : -Starosta dal návrh na zrušenie uznesenia č.8/19 zo dňa 26.6.2019,
ktorým bol za kronikárku obce schválená p.Bc. Alena Sochuláková. Poslanci návrh
schválili jednohlasne.
Starosta predložil OZ návrh na schválenie za kronikára obce PeaDr. Moniku
Ševčíkovú. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Starosta v ďalšom informoval OZ o sčítaní obyvateľov, domov, a bytov v roku 2021,
ktoré bude prebiehať výlučne elektronicky
Nakoľko poslanci diskutovali pri prejednávaní každého bodu programu samostatne
v diskusii nevystúpil nikto, starosta tento bod ukončil.
K bodu 7/ Návrh na uznesenie predložila p.Helena Bandýková. Za prijatie návrhu
uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci. Návrh na uznesenie bol jednohlasne
schválený.
zapísala: Jela Veterníková dňa 24.6.2020
Overovatelia zápisnice:
Radoslav Kmeť
Helena Bandýková
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Ondrej Výbošťok
starosta obce

telefón: 043/4388228

E-mail: ocu.turc.peter@sgaya.sk

Mobil: 0908 918380

