
                                                        Zápisnica 

zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa  27. 4. 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.  Záverečný účet MČ  za rok 2015,správa audítora , správa kontrolórky MČ a  stanovisko kontrolórky  
     k záverečnému účtu MČ. 
 4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu MČ 2016  
 5. Návrh VZN o poskytovaní dotácií 
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami  
7. Program dňa MČ – návrh a prerokovanie 
8. Rôzne 

 
K bodu č.1: 

Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,30 hod. Prítomní podľa prezenčnej listiny boli 
4 poslanci a kontrolórka MČ. Jeden poslanec bol ospravedlnený. Program zasadnutia bol schválený  
s doplneným bodom číslo 8 . 
K bodu č.2: 

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 schválili  hlasovaním č.1. 

K bodu č.4: 

1. úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu schválili poslanci bez pozmeňujúcich návrhov.  

Tento bod  schválili poslanci  hlasovaním č.2. 

K bodu č.5: 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy 
Tento bod  schválili poslanci  hlasovaním č.3. 

K bodu č.6: 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy 
Tento bod  schválili poslanci  hlasovaním č.4. 

K bodu č.: 7 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Poslanci zobrali program dňa 
MČ na vedomie a dohodli sa na stretnutí komisie a poslancov, kde budú  konkrétne rozdelené úlohy pre 
jednotlivé programy. 
Tento bod  poslanci zobrali na vedomie hlasovaním č.5. 

 
K bodu č.8: 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy 
Tento bod  schválili poslanci  hlasovaním č.6. 

V bode rôzne neboli prerokované  žiadne návrhy a podnety.  

Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie o 17,15 hod 

Overovatelia : 
 Monika Košťanská  ................................... 
 
 Anna Čižmárová    ................................... 


