Rokovanie č.15 OZ Obec Obišovce , konaného 25.06.2012
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 25.06.2012
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp. Jozef Legath
Janka Tkáčová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie organizácie trhového miesta pre októbrovú púť v obci
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2011
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov
na zasadnutí a oboznámil ich s programom riadneho zasadnutia. OZ schválilo program zasadnutia .
Za hlasovali poslanci...4..., proti ...0... a zdržali sa hlasovania ....0.... poslanci.
−

Zapisovateľom zápisnice sa stala :Ľudmila Zariková

−

Overovateľom zápisnice sa stali: pp. Jozef Legath
Janka Tkáčová

K bodu 2: Prerokovanie organizácie trhového miesta pre októbrovú púť v obci
Na toto zasadnutí pán starosta navrhol prejednanie podmienok prideľovania trhového
miesta v obci Obišovce ako prípravu na odpustovú slávnosť s tým, že prípadné nedostatky ,
ktoré sa vyskytnú bude obec riešiť priebežne podľa situácie na trhovisku. OZ na tomto
zasadnutí súhlasilo s prideľovaním parciel na stánky s cenovým odstupňovaním poplatkov
podľa umiestnenia dočasného trhového miesta a schvaľuje pridelenie parciel o veľkosti 2
bm.

K bodu 3 : Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2011
Na zasadnutí OZ pán starosta predložil záverečný účet obce Obišovce za rok 2011- základný
nástroj finančného hospodárenia. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10
ods.7) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce za rok 2011 bol zostavený ako
prebytkový.
Taktiež na tomto zasadnutí pán starosta predniesol správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. decembru 2011, kde sa uvádza podmienené stanovisko audítora. Pán starosta objasnil celú

záležitosť a udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby zaujala stanovisko k Záverečnému účtu obce
Obišovce za rok 2011. Táto správa bola kontrolórkou predložená na ôsmich stranách , kde
konštatuje, že celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradou, kde je potrebné opraviť hodnotu
majetku podľa zistení uvedených v stanovisku audítora.
OZ schvaľuje :
Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie s výhradou- upraviť stav
majetku v zmysle správy audítora za rok 2011
použitie prebytku vo výške 169,24 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : tvorba rezervného fondu
vo výške 169,24 EUR
Berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2011
správu audítora za rok 2011
K bodu 4
Diskusia a záver
V diskusií pán starosta poprosil OZ k vyjadreniu do akej miery sa sprístupní posilňovňa, nakoľko
v tomto objekte je potrebné riešiť interiérové úpravy výstavba priečky, soc. zariadenia ( výmena
okná, dverí). Konečné vyjadrenie nebolo prednesené, nakoľko prioritou je doriešenie zdroja vodyp. Legath ohľadne studne podotkol, že majiteľ je dlhodobo v zahraničí a v týchto mesiacoch, kedy
je predpoklad, že majiteľ bude prístupný je potrebné ho osloviť.
p. Baboľová predniesla dotaz ohľadne parkovania služobného vozidla, kedy jej pán starosta
vysvetlil dôvod parkovania mimo areál OcÚ.
K tomuto bodu diskusie sa vyjadrila aj kontrolórka obce, ktorá uviedla, že je potrebné prijať
smernicu o odpredaji majetku a bolo by dobré požiadavku p. Baboľovej zakomponovať do tejto
smernice.
Nakoniec pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie aj ukončil.

Janka Tkáčová
................................................
overovateľ

Jozef Legath
.............................................
overovateľ

