Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26.02.2008
Prítomní: podľa podľa prezenčnej listiny, poslanci Borženská Vlasta a Ondov Stanislav
ospravedlnení
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných, oboznámil
prítomných s programom, ktorý bol schválený jednohlasne 3 hlasmi.

K bodu 1
Starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a
tým otvoril 1. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Juščáková Magdaléna a p. Šofranková Eva – jednohlasne 3 hlasmi.

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
- splnené a v priebežnom plnení

K bodu 4
Predbežný návrh rozpočtu na rok 2008
Ekonomkou obce bol predložený návrh na rozpočet na rok 2008 s ktorým boli oboznámení
poslanci.Ku kapitálovým výdavkom rozpočtu starosta predložil predbežný rozpočet ku
jednotlivým položkám. Hlavný kontrolór obce doporučil prijatie narhovaného rozpočtu a
dopracovanie dlhodobého rozpočtu na rok 2010.

K bodu 5
Rôzne

a.) Informácia starostu obce o prenájme ihriska na mesiac marec 2008 futbalovým klubom
Slovinky

b.) Schválenie nákupu výpočtovej techniky pre obecný úrad a materskú školu v hodnote
cca 30 000 korún slovenských – schválené
Hlasovenie : za

3

c.) Informácia možnosti plynofikácie kultúrneho domu, prejednanie cenovej ponuky.
Uvedená plynofikávcia nebola zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2007 z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Oboznámenie s možnosťou inštalácie nádrže na úžitkovú vodu do sociálnych
zariadení kultúrneho domu.

K bodu 6
Záver
Predložený návrh uznesenia č. 1/2008 bol OZ jednohlasne schválený 3 hlasmi.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 1. Riadne
zasadnutie OZ Kolinovce v roku 2008.

Overovatelia:

Eva Šofranková

…………………………………..

Magdaléna Juščáková

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
26.02.2008

U Z N E S E N I E

č. 1

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26.02.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 7/2007 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia -

jednohlasne 3 hlasmi

2. Overovateľov zápisnice - p. E.Šofrankovú a p. M. Juščákovú - jednohlasne3 hlasmi
3. Nákup výpočtovej techniky – jednohlasne 3 hlasmi
4. Uznesenie č. 1/2008

- jednohlasne 3 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

