Obecné zastupiteľstvo v Kružnej
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Kružná zo dňa 22.3.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
A. konštatuje
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie OZ
je uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka
obecného úradu
c. že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ján Hamelli a Ladislav
Szendi ml.
B. schválilo
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b. Rozpočet obce Kružná na roky 2016 – 2018
c. Dotáciu pre FK APEX Kružná vo výške 1 500 €
C. prerokovalo
1. Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
2. Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná
za rok 2015
3. Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Kružná
4. Organizovanie obecnej brigády dňa 23.4.2016
5. Žiadosť o dotáciu od FK APEX Kružná
D. berie na vedomie
1. Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná
za rok 2015
2. Prerokovanie Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti Obce Kružná
3. Organizovanie obecnej brigády dňa 23.4.2016
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44. Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2016 – 2018

Uznesenie č. 44
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.3.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

rozpočet obce Kružná na roky 2016 – 2018

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ
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45.Schválenie dotácie pre FK APEX Kružná

Uznesenie č. 45
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 22.3.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne

schvaľuje

dotáciu pre FK APEX Kružná vo výške 1 500 €

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,
Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai
Proti uzneseniu hlasovali: –Zdržali sa hlasovania: –Neprítomný: –Prítomní sú všetci poslanci OZ
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