Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 29. decembra 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Jozef Krett - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2230h
***

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2009 – 2011
Rôzne a diskusia
Uznesenie, záver
***

1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mulinka
Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov za účelom sch. Starosta obce
privítal poslancov obecného zastupiteľstva, oboznámil ich s programom, ktorý
poslanci jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Martu Furkovú a Miroslava Králika.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mariana Híreša a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Schválenie rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2009 – 2011 – bol zaslaný
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Taktiež bol poslancom OZ zaslaný
programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Bližšie k návrhu rozpočtu
a k programovému rozpočtu obce podal vysvetlenie starosta obce. Navrhnutý rozpočet
na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmová časť rozpočtu predstavuje výšku
921 330 Eur a výdavková časť rozpočtu obce predstavuje výšku 921 330 Eur. Návrh
rozpočtu pripomienkovala Mgr. Bibiana Pružincová a Marian Híreš. Poslanec Tomáš
Púry navrhol finančné prostriedky zo strediska záujmovej činnosti znížiť a ostatné
presunúť do Rezervného fondu. K návrhu s pripojili viacerí poslanci. Po rozprave
poslanci navrhli zmenu v návrhu rozpočtu – položku znížiť o 28 215 Eur. Poslanci

návrh jednomyseľne schválili. 921 330 Eur – celkové príjmy, výdavky predstavujú
čiastku 893 115 Eur. Poslanci tento programový rozpočet jednomyseľne schválili.
3.

Rôzne a diskusia:

3.1. V tomto bode sa neprejednávali žiadne žiadosti.
3.2. Diskusia:
Ø Poslanci diskutovali k rozpočtu obce a k programovému rozpočtu obce.
4. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 29/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 29. decembra 2008
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v platnom znení, Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A. b e r i e

na

vedomie:

1. Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2010, príjmy vo výške 961 993 Eur
a výdavky vo výške 956 639 Eur.
2. Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2011, príjmy vo výške 1 010 091 Eur
a výdavky vo výške 963 558 Eur.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2009, prímy vo výške 921 330 Eur a
výdavky vo výške 893 115 Eur.
Vo Valaskej Belej dňa 29. 12. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a

2

Miroslav Králik

