
Zápisnica z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

v Stredných Plachtinciach zo dňa 15.12.2017 

 

 

 

Prítomní na zasadnutí OZ :  

Poslanci :                     Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Juraj Sölský, 

                                     Dušan Šúňava, Viera Červočová 

Za OcÚ :                      Štefan Benko – starosta obce 

Zapisovateľ :                Žaneta Miháľová  

Hostia a občania :        p. Milan Mikuš 

OZ konštatuje , že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ , čo je 71 % účasť a teda obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Závery na ňom prijaté sú záväzné.   

          

K bodu č. 1: Otvorenie V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ ) 

 

Štefan Benko, starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov, občanov a zamestnancov 

OcÚ, prečítal program rokovania dňa 15.12.2017. 

                

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Žanetu Miháľovú , návrhovú komisiu 

v zložení  p. Viera Červočová a p. Ľubo Mackov a za overovateľov zápisnice poslancov  

p. Juraj Sölský a p. Dušan Šúňava 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

 

   schvaľuje : návrhovú komisiu  

                       overovateľov zápisnice  

 

    Uznesenie č. 25/2017 – zo V. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2017 

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č. 25/2017 boli :  Viera Červočová, Juraj Sölský, Dušan 

Šúňava, Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš,  

 

K bodu č. 3 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo : správu o plnení uznesení 

b) berie na vedomie : Kontrolu plnenia uznesení s tým , že uznesenia č. 16, 19, 20, 21, 

24/2017 sú splnené 

 

Uznesenie č. 26/2017 – z V. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2017 – berie 

na vedomie. 

 

K bodu č. 4 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

Starosta obce p. Štefan Benko predložil poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

Starosta odôvodnil úpravu rozpočtu na strane príjmov zvýšením podielových daní, čo sa 

následne odzrkadlilo aj zvýšením vo výdavkovej časti. Táto suma činí na strane príjmov 



a výdavkov 15 866,00 €. Nakoľko sa nikto z prítomných poslancov k tomuto rozpočtovému 

opatreniu  nevyjadril, starosta dal o tomto bode hlasovať. 

 

 Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach  

a) prerokovalo: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

b) schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 nasledovne: 

Celkové zvýšenie príjmov v bežnom rozpočte tvorí výšku:     15 866,00 € 

Celkové zvýšenie výdavkov v bežnom rozpočte tvorí výšku:  15 866,00 € 

 

   Uznesenie č. 27/2017 – z V. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2017  

 

hlasovanie  : za schválenie uznesenia č.27/2017 boli :  Viera Červočová,  Dušan Šúňava, 

Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš 

zdržal sa : p. Juraj Sölský 

 

 

 

K bodu č. 5:  Záver 

 

V závere V. riadneho zasadnutia OZ poslanec  p. Viera Červočová prečítala prijaté uznesenia.  

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie a zároveň všetkým 

prítomným poprial šťastné a pokojné vianočné sviatky. 

 

 

 

Zapísala : Žaneta Miháľová                                             Overili : p. Juraj Sölský 

                                                                                                        p. Dušan Šúňava 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                   Schválil : Štefan Benko    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


