
STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 08.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa

20. 12. 2021 (piatok)  o 18.00 hodine v  Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ.

5. Návrh plán kontrolnej činnosti HK obce Krásno na I. polrok 2022.

6. Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2022 a návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022

7. Rôzne.

8. Diskusia.

9. Návrh uznesenia.

10.  Záver.



                                            Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno

                dátum: 20.12.2021

Miesto: Kultúrny dom Krásno o 18.00 hod

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, konaného dňa 20. 12. 2021
v Kultúrnom dome Krásno o 18.00 hod

Uznesenie k bodu  č. 1 

Obecné  zastupiteľstvo  v Krásne  konštatuje,  že  schôdza  je  platná  a  uznášania  schopná,  počet
prítomných poslancov 5 z 5. 

Uznesenie k bodu  č. 2

Za zapisovateľa bola určená poslankyňa Andrea Jakubíková, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Milan Žiak a Jozef Smatana.

Uznesenie k bodu  č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje program zastupiteľstva.

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 4

OcZ berie  na vedomie správu starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OcZ.

Uznesenie k bodu č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 6

Obecné  zastupiteľstvo  v Krásne  berie  na  vedomie  stanovisko HK o rozpočte  a zároveň schvaľuje
rozpočet na rok 2022.

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie  k bodu č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne súhlasí so zapisovateľom prečítaným uznesením z OZ a
schvaľuje ho,

za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

zapisovateľ:  Andrea Jakubíková ...................

overovatelia: Milan Žiak .................    Jozef Smatana  ....................                               

V Krásne, dňa 20.12.2021                                  Ing. Martin Mikloš , PhD.



                                                                                                                                        

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

obce Krásno, ktoré sa konalo

dňa 20. 12. 2021 o 18.00 hod. v KD Krásno

Prítomní poslanci: Andrea Jakubíková, Ivan Ondruška, Radovan Kašička, Milan Žiak, Jozef Smatana

 Prítomní boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

Návrh programu

 1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ.

5. Návrh plán kontrolnej činnosti HK obce Krásno na I. polrok 2022.

6. Stanovisko HK o rozpočte obce na rok 2022 a návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022

7. Rôzne.

8. Diskusia.

9. Návrh uznesenia.

10.  Záver.
                                                                        

                                                                            

                                                                               



ROKOVANIE 

K bodu 1: 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Krásne  konštatuje,  že  schôdza  je  platná  a  uznášania  schopná,  počet
prítomných poslancov 5 z 5.

K bodu 2: 

Za zapisovateľa bola  určená poslankyňa OZ Andrea Jakubíková a za  overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Milan Žiak a Jozef Smatana.

K bodu 3:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje program zastupiteľstva.

K bodu 4: 

Kontrolu  plnenia  uznesení  previedol  starosta  obce,  ktorý  konštatoval,  že  uznesenia  z  predošlých
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krásne sú splnené alebo sa priebežne splnia. Poslanci správu o
kontrole plnenia uznesení jednohlasným hlasovaním brali na vedomie. 

K bodu 5:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne súhlasí s plánom kontrolnej činnosti HK a jednohlasne ho schvaľuje.

K bodu 6:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie stanovisko HK o rozpočte a zároveň jednohlasne
schvaľuje rozpočet na rok 2022.

K bodu č. 7:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne súhlasí so zapisovateľom, prečítaným uznesením z OZ a 
schvaľuje ho.

Záver:  

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo o
19,30 hod. 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Andrea Jakubíková ......................

Overovatelia: Milan Žiak .....................        Jozef Smatana ..................... 

Starosta obce Krásno: Ing. Martin Mikloš PhD.   ...........................                     

V Krásne 20.12.2021


