
                                           Zápisnica 

zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa 17.2. 2016 

 o 16.30 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu a plán kontrolnej činnosti kontrolórky na rok 2016. 
4. Návrh rozpočtu MČ na rok 2016. 
5. Rôzne : 

 
K bodu č.1: 

Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,30 hod. 
Prítomní podľa prezenčnej listiny boli 5 poslanci a kontrolórka MČ. 
Program zasadnutia bol schválený bez ďalších doplňujúcich bodov. 
K bodu č.2: 

Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určený p. poslanec Ing. Martin Kiszel. 
Overovatelia zápisnice : Monika Košťanská a Anna Čižmárová 
Návrhová komisia : Ľubica Matyášová a Miroslava Makajiová 
K bodu č.3: 

Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. 
K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Tento bod  poslanci zobrali na vedomie  hlasovaním č.1. 

K bodu č.4: 

Návrh rozpočtu  bol poslancom predložený v písomnej forme. K tomu to bodu uviedla starostka  aj ústnu informáciu 
k jednotlivým položkám v príjmovej a výdavkovej časti. Otázku mal p. poslanec Kiszel k položke odstupné pre 
pracovníčku, ktorej bol ukončený pracovný pomer na základe zmeny organizačnej štruktúry. Odpovedala starostka: 
Odstupné je pracovníčke vyplatené v súlade so zákonníkom prace podľa počtu odpracovaných rokov. Starostka 
zdôraznila najdôležitejšie položky týkajúce sa kapitálových výdajov potrebných na prípravu projektových dokumentácií 
pre výstavbu inžinierskych sietí v lokalite Nadmerné záhrady týkajúce sa kanalizácie, vodovodu, NN – vedenia 
a plynu. V prípade potreby táto položka bude navýšená zmenou v rozpočte. Rozpočet bol schválený podľa 
predloženého návrhu  bez zmien. 

Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č.2. 

K bodu č.5: 

V tomto bode p. starostka poďakovala poslancom za pomoc pri organizovaní 21. plesu MČ, 
Podala informáciu o rokovaniach týkajúcich sa znižovania  počtu MČ a požiadala predsedov komisií 
o predloženie plánov zasadnutí a práce jednotlivých komisií. 
Potom poďakovala za účasťa ukončila rokovanie o 17,15 hod. 
 
Zapisovateľ: Ing. Martin Kiszel 
Overovatelia : 
 
 Monika Košťanská  ................................... 
 
 Anna Čižmárová    ................................... 
 


