
Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šimonovce  

konaného dňa 27.11.2014    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Bc. Ernest Lakatoš,  starosta obce 

                           Poslanci : MVDr.Ladislav Lang, Peter Šesták, Štefan Čavnicky,  Bőd Štefan                          

                                            Tibor Oláh 

                                                                    ––––––                        

Neprítomní:      ..................................................................................................... 

                           .....................................................................................................  

Ďalší prítomní: Renáta Adorjánová, zam. obce 

                            

                                                                    ––––– 

Verejnosť:         .................................................................................................... 

                            ................................................................................................... 

 

PROGRAM: 

 

  1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šimonovciach 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu zasadnutia  

  4. Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

  5.Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014  výsledky  

  6. Úprava rozpočtu 

  7. Návrh rozpočtu na rok 2015-2017 

  8.Rôzne 

  9.Návrh, a schválenie  uznesenia 

  10.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva   otvoril Bc.Ernest Lakatoš, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.                                                                       

-  

Ospravedlnení poslanci: –––– 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  ........ a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  ............................................................. 

Zapisovateľka:               Renáta Adorjánová 

 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šimonovce   

schvaľuje s doplnením 

program rokovania s 

 

Hlasovanie:                za:             5 počet (Čavnicky Š., Lang L., Oláh T., Šesták Š., Bőd Š.)        

                                     proti :        0 počet  

                                     zdržal sa:   0 počet  

 



  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
  1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šimonovciach 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu zasadnutia  

  4. Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

  5.Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014  výsledky  

  6. Úprava rozpočtu 

  7. Návrh rozpočtu na rok 2015-2017 

  8.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 

  9. Rôzne 

  10.Návrh, a schválenie  uznesenia 

  11.  Záver 

 

Informácia o plnení uznesení 

Všetky predchádzajúce uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 5 Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 

Starosta oboznámil prítomnách s výsledkami volieb 

 

 

K bodu č. 6: Úprava rozpočtu 

 

Samostatná referentka – Adorjánová informovala zastupiteľstvo o úprave rozpočtu  

 

Uznesenie č. 14/2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šimonovce  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

úpravu rozpočtu dňom 27.11.2014 s por.číslom rozpočtového opatrenia č. 2. 

  

Spôsob hlasovania: 

  

Celkový počet poslancov obce Šimonovce 5: 

Počet prítomných poslancov obce Šimonovce .....: 

Hlasovanie:                  za:             .......  počet (Lang L., Šesták Š., Čavnicky Š., Oláh T., Bőd Š.)         

                                      proti :        0 počet         

                                      zdržal sa:   0  počet  

  

 

K bodu č. 7: Návrh rozpočtu 2015-2017 

Samostatná referentka oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu. Poslanci ešte nechcú schváliť, uvidia na 

najbližšom zasadnutí 

 

K bodu č. 8: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2013/2014 

Poslanci prečítali správu a jednohlasne schválili 

 

Uznesenie č. 15/2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šimonovce  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 



  

 

schvália 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 

  

Spôsob hlasovania: 

  

Celkový počet poslancov obce Šimonovce 5: 

Počet prítomných poslancov obce Šimonovce 5 

Hlasovanie:                  za:             5  počet (Lang L., Šesták Š., Čavnicky Š., Oláh T., Bőd Š.)         

                                      proti :        0 počet         

                                      zdržal sa:   0  počet  

 

 

K bodu č. 8: Návrh a schválenie uznesení 

Návrh uznesení boli jednohlasne schválené. 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.30 h. 

 

Zapísala: Renáta Adorjánová 

                                                                               ....................................................     

                                                                                                    Bc. Ernest Lakatoš 

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia:  

 

....................................................                                          ........................................ 

 

 


