Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ - 11/2012

Zápisnica
11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 23. augusta 2012

Zápisnica
11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 23. augusta 2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny ( tlač č. OZ-11/2012-1).
1. Otvorenie zasadnutia.
vykoná: starosta obce
2. Určenie overovateľov zápisnice.
vykoná: starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie.
vykoná: starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
predkladá: hlavný kontrolór obce
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
vedie: starosta obce
6. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012.
predkladá: SOR financií a rozpočtu
7. Správa o plnení úloh CO za I. polrok 2012.
predkladá: prednosta OcÚ
8. Rôzne.
a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
predkladá: hlavný kontrolór obce
b) Informácia o príprave obecných slávností
predkladá: starosta obce
9. Diskusia.
vedie: starosta obce
10. Návrh na uznesenie
predkladá: predseda návrhovej komisie
11. Záver.
vykoná: starosta obce
Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu
Starosta obce Karol Vrábel privítal prítomných poslancov a konštatoval, že podľa
prezenčnej listiny je prítomných 5 poslancov, ospravedlnil sa MUDr. Góra Zsolt a MUDr.
Farkas Štefan. Zasadnutie je uznášania schopné.
Oboznámil poslancov s programom rokovania (tlač č. OZ-11/2012-2). Program poslanci
jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil poslancov OZ: Mgr. Enikö Baláž a JUDr.
Július Kabai.

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Emese Farkasová, Csaba
Csomor poslanci OZ a Vlasta Csomorová prednosta OcÚ. Poslanci predložený návrh
jednohlasne schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení OZ (tlač č. OZ-11/2012-3) predložil Ing. Alexander Kučerka,
hlavný kontrolór obce. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
Interpelačné príspevky zo strany poslancov neboli vznesené.
6. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012.
Správu (tlač č. OZ-11/2012-4) predložila Vlasta Csomorová, SOR fin. a rozpočtu. OZ
po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
7. Správa o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2012.
Správu (tlač č. OZ-11/2012-5) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní správu zobralo na vedomie.
8. Rôzne:
a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
Správu ( tlač č. OZ-11/2012-6) predložil Ing. Alexander Kučerka, hlavný kontrolór
obce. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
b) Informácia o príprave obecných slávností
Písomnú informáciu (tlač č. OZ-11/2012-7) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ
po prerokovaní informáciu zobralo na vedomie.
9. Diskusia
Starosta obce konštatoval, že zo strany poslancov OZ k programu 11. riadneho
zasadnutia neboli vznesené diskusné príspevky a diskusiu ukončil.
10. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Emese Farkasová predložila písomný návrh na uznesenie
(tlač č. OZ-11/2012-8), ktorý poslanci jednohlasne schválili.

UZNESENIE
K bodu č. 1 Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 140/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
program rokovania 11. riadneho zastadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice
uznesenie č. 141/2012
Starosta obce
určuje
overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Baláž Enikö
2. JUDr. Július Kabai
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 142/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostu obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. Emese Farkasová
2. Csba Csomor
3. Vlasta Csomorová
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
uznesenie č. 143/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. prerokovalo
plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 23. augusta 2012
B. k o n š t a t u j e,
že uznesenie zo dňa 23.08.2012 bolo splnené.

K bodu č. 6 Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012
uznesenie č. 144/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011.
K bodu č. 7 Správa o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2012
uznesenie č. 145/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
správu o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2012.
K bodu č. 8 a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
uznesenie č. 146/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
zobralo

na

vedomie

správu z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ.
K bodu č. 8 b) Informácia o príprave obecných slávností
uznesenie č. 147/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
informáciu o príprave obecných slávností 2012.

11. Záver.
Záverom 11. riadneho zasadnutia OZ starosta obce konštatoval, že všetky body
schváleného programu boli vyčerpané. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť
a zasadnutie ukončil.
Vlasta Csomorová
prednosta OcÚ

Karol Vrábel
starosta obce
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Overovatelia:

Magdaléna Vargová
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Mgr. Baláž Enikö
JUDr. Július Kabai

