OBEC HOSŤOVÁ, HOSŤOVÁ 120, 951 02

ZÁPISNICA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dátum konania:

13. marca 2017

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny
/ priložená k zápisnici/

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Hosťová
5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce
6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku k 31.12.2016
7. Rôzne
8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia
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K bodu číslo 1:
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v r.2017 otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav Brath,
ktorý skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva v Hosťovej, zasadnutie
zastupiteľstva je preto uznášania schopné.
K bodu číslo 2:
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:

Ing. Zoltán Gál
Miroslav Maťo

Za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu R. Tóthovú.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia zastupiteľstva.
Hlasovanie o programe rokovania:
za:
5
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Miroslav Maťo,
Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 3:
Poslanci zastupiteľstva skonštatovali, že uznesenia zastupiteľstva sú splnené alebo sa plnia priebežne.
Hlasovanie o plnení uznesení:
za:
5
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Miroslav Maťo,
Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 4:
Poslanci boli oboznámení, že do stanoveného termínu na voľbu hlavného kontrolóra bola doručená
jedna obálka. Voľba hlavného kontrolóra bola vyhlásená zákonným spôsobom, vyvesením na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke obce. Doručená obálka bola otvorená za účasti starostu obce Ing.
Miroslava Bratha a pracovníčky obecného úradu Bc. Renáty Tóthovej. Po overení náležitostí prihlášky
a posúdení požiadaviek stanovených uznesením obecného zastupiteľstva skonštatovali, že kandidát:
JUDr., Mgr. Katarína Kellnerová, bytom Hosťová 61 predložila v žiadosti na voľbu HK požadované
náležitosti a spĺňa požiadavky v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil
prítomných poslancov, že voľba hlavného kontrolóra prebieha verejným hlasovaním a vyzval ich na
hlasovanie. Po ukončení hlasovania bolo oznámené, že poslanci jednohlasne schválili do funkcie
hlavného kontrolóra obce Hosťová na funkčné obdobie 19.04.2017 – 18.04.2023 JUDr., Mgr. Katarínu
Kellnerovú.
Hlasovanie o voľba hlavného kontrolóra obce Hosťová:
za:
5
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Miroslav Maťo,
Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 5:
Starosta obce Ing. Miroslav Brath predložil za rok 2016 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov verejných funkcionárov, ktoré členovia zastupiteľstva preverili.
Príloha č.1: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
Hlasovanie o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov:
za:
5
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Miroslav Maťo,
Gabriel Szalai/
proti:
0
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K bodu číslo 6:
Účtovníčka obce predložila poslancom správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce
k 31.12.2016. Inventarizácia sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Trojčlennou komisiou zriadenou na inventarizáciu majetku obce neboli zistené žiadne rozdiely
a nezrovnalosti.
Príloha č.2: Správa o výsledkoch inventarizácie
Hlasovanie o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2016
za:
5
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Miroslav Maťo,
Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 7:
V tomto bode poslanci boli informovaní:
- o elektrifikácii viníc, na základe vyhotoveného geometrického plánu a podpísanej zmluvy
medzi obcou a Západoslovenskou distribučnou, a.s. bol daný návrh na vklad vecného
bremena do katastra nehnuteľností
- o plánovaných organizačných zmenách, od 01. apríla 2017 na pracoviskách obecného úradu
a materskej školy
K bodu číslo 8:
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva..
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HOSŤOVEJ
ZO DŇA 13.03.2017
UZNESENIE Č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hosťovej v roku 2017.
V Hosťovej, 14.03.2017

Ing. Miroslav Brath
starosta obce Hosťová

UZNESENIE Č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. berie na vedomie
plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Hosťovej.
V Hosťovej, 14.03.2017

Ing. Miroslav Brath
starosta obce Hosťová
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UZNESENIE Č. 13/2017

Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. konštatuje,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
b. volí
v súlade s § 18a odst. 1) a § 18a odst.. 5) zákona č. 369/1990 Zb. p. JUDr., Mgr. Katarínu
Kellnerovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Hosťová na dobu určitú od 19.04.2017
do 18.04.2023.
c. určuje
v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení s účinnosťou od 19.04.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa §18c odst. 1) písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb.

V Hosťovej, 14.03.2017

Ing. Miroslav Brath
starosta obce Hosťová
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UZNESENIE Č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016
starostu obce Ing. Miroslava Bratha

V Hosťovej, 14.03.2017

Ing. Miroslav Brath
starosta obce Hosťová

UZNESENIE Č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. prerokovalo
správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce Hosťová k 31.12.2016
b. berie na vedomie
správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce Hosťová k 31.12.2016
V Hosťovej, 14.03.2017

Ing. Miroslav Brath
starosta obce Hosťová
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Zoltán Gál

.........................

Miroslav Maťo

.........................

Zapisovateľka zápisnice:
Bc. Renáta Tóthová

........................
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