ZÁ PI S N I CA

Z 24 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Adidovciach zo dňa 14.11. 2022
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Pro g ra m :
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za
obdobie 1. polrok 2022.
6. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
7. Rôzne a diskusia.
8. Návrh na uznesenie .
9. Záver.
K bodu č.1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Koromház, ktorý privítal poslancov
Obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2:
Starosta obce Milan Koromház predložil program rokovania na schválenie . Program bol
jednohlasne schválený bez pripomienok.
K bodu č. 3 :
V tomto bode starosta previedol kontrolu plnenie uznesení od posledného zasadnutia a skonštatoval,
že uznesenia boli splnené.
K bodu č. 4 :
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Matúš Jalek a Jozef Firko . Za hlasovali všetci
prítomní poslanci.
K bodu č.5 :
Starosta obce predložil správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia príjmov a čerpania
výdavkov za obdobie 1. polrok 2022.Poslanci túto správu berú na vedomie.
K bodu č. 6:
Starosta obce predložil správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
Poslanci túto správu berú na vedomie.

K bodu č. 7:
V rámci diskusie boli prerokované nasledujúce záležitosti obce:
Starosta obce navrhol poslancom odmenu 200 Eur. Poslanci tento návrh schválili.
Poslanci sa dohodli, že ustanovujúca schôdza bude 25.11.2022.
Zabezpečiť informačnú tabuľu.
Zabezpečiť do budúcnosti skrinku pre požiarne hadice a príslušenstvo , aby bola v prípade potreby
dostupná.
K bodu č. 8:
Po prerokovaní bodov boli prijaté nasledovné uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice.
K bodu č. 9:
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice :
Jalek :
Firko :
V Adidovciach 14.11.2022
Zapísala : Gajdošová

Milan Koromház
starosta obce

