Rokovanie č. 21 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 19.6.2013

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p. Janka Tkáčová
Bc. Matúš Kolcún
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia,
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Uvoľnenie mandátu poslanca OZ
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Audit hospodárenia obce za rok 2012
Schválenie záverečného účtu obce za r. 2012
Aktualizácia štatútu obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 20123
Schválenie platu hl. kontrolóra a starostu pre r. 2013
Pripravované spoločenské podujatia v obci
Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D technológiou
Sadzobník poplatkov
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1 a 2 : 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 .
s doplnením bodu 12- Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D technológie a bod 13
Sadzobník poplatkov bod – Diskusia sa posúva na 14 , bod- Schválenie uznesenia na 15
a Záver na bod 16-. Za hlasovali poslanci......4........ proti ..0..... a zdržali sa hlasovania .....0......
poslanci.
Zapisovateľom zápisnice sa stal : p Ľudmila Zariková
Overovateľom zápisnice sa stali: p.Janka Tkáčová
Bc. Matúš Kolcún
K bodu 3: Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
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116/2013 –Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice- bez pripomienok
117/2013- kontrola uznesení- uznesenie č. 111/2013-Rozšírenie-obnova siete Verejného
osvetlenia – úloha trvá –zasadnutie č. 19 zo 4.3.2013
118/2013 –Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D technológie In. Melichárek- úloha trvá
doplnený do programu rokovanie č. 21 z 19.6.2013
119/2013- Výberové konanie riaditeľa-ky Materskej školy Obišovce - úloha trvá v zmysle tohto
uznesenia
120/2013-Projekt terénnych úprav a výsadby drevín – úloha splnená
121/2013- Nakladanie s TKO, riešenie nedisciplinovanosti v obci – riešenie rozpracované
122/2013- Majetkové priznania vedúceho zamestnanca- úloha splnená

OZ Berie na vedomie kontrolu uznesesení z 20. Zasadnutia , konaného dňa 22.5.2013.
K bodu:4 Uvoľnenie mandátu poslanca OZ
Pán starosta informoval poslancov OZ o vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p .
Márie Baboľovej. Ďalej informoval poslancov o obsadenie voľného mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva ako náhradný kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov v komunálnych voľbách,
konaných 27.11 2010 a to v nasledovnom poradí: Mikuláš Jaško – 93 hlasov- /11. 6.2013 bol
telefonický oslovený starostom obce , ktorý mu ponúkol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
odmietol dňa 17.6.2013 taktiež telefonický mandát poslanca obce / . Ďalší v poradí Štefan Glova
ml. – 92 hlasov, Marcela Horňáková – 88 hlasov, Roman Síkora -87 hlasov, Štefan Jesenský- 84
hlasov.
OZ ukladá pri obsadení miesta poslanca obecného zastupiteľstva postupovať v zmysle § 51 odst 1
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov.
K bodu : 5 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
V tomto bode programu bolo predložené stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce Obišovce. Obec je povinná zostavovať záverečný účet v predpísanej skladbe v zmysle § 16
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle §20 zákona 431/2002 Zb.
o účtovníctve. Prvotným podkladom na zostavenie záverečného účtu obce je správne vedené
účtovníctvo . Postupy účtovania pre obce upravené Opatrením MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovní hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu v oblasti
plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel,
skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie. Obec
v súlade s § 16 ods 2 cit. Zákona , obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátanie
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený OZ dňa
20.2.2012, uznesením č. 65/2012. Rozpočet bol upravený Rozpočtovým opatrením číslo 1/2012,
ktoré bolo schválené na rokovaní OZ dňa 30.10.2012. Rozpočet po zmenách bol vyrovnaný
s rovnakou výškou príjmov a výdavkov.
OZ na tomto zasadnutí zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému
účtu obce Obišovce za rok 2012 , súhlasí s týmto stanoviskom a schvaľuje stanovisko
k Záverečnému účtu obce Obišovce za rok 2012.
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K bodu: 6 Audit hospodárenia obce za r. 2012
Obecnému zastupiteľstvu v Obišovciach na zasadnutí bola predložená správa nezávislého
audítora k účtovnej závierke účtovnej jednotky OBEC OBIŠOVCE, ktorá obsahuje súvahu k 31.
decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce
informácie.
Štatutárny organ obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky , ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo o chyby.
Štatutárny organ obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj
dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom
znení.
Stanovisko nezávislého audítora:
Podľa môjho názoru , účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie OBCE OBIŠOVCE k 31. decembru 2012 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce
a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o výsledkoch účtovnej
závierky k 31.12.2012 , súhlasí a schvaľuje predloženú správu .
K bodu: 7 Schválenie záverečného účtu obce za r. 2012
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený záverečný účet obce Obišovce za rok 2012 , ktorý
obsahoval rozpočet obce na rok 2012, rozbor plnenia príjmov za rok 2012, rozbor plnenia výdavkov
za rok 2012, použitie prebytku hospodárenia za rok 2012, tvorba a použitie prostriedkov rezervného
a sociálneho fondu, finančné usporiadanie vzťahov voči.- štátnemu rozpočtu a – štátnym fondom.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku
2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 ods 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.2.2012, uznesením č. 65/2012.
Upravený bol Rozpočtovým opatrením číslo 1/2012, ktoré bolo schválené na rokovaní OZ dňa
30 .10 .2012. Rozpočet po zmenách bol vyrovnaný s rovnakou výškou príjmov a výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo na dnešnom zasadnutí schválilo záverečný účet obce za rok 2012
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Taktiež schválilo použitie prebytku vo výške 4 641,45 EUR,
zisteného podľa §10 ods 3 písm. a), b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
Obec Obišovce - funkčné obdobie 2010 - 2014

Rokovanie č. 21 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 19.6.2013
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : tvorbu
rezervného fondu vo výške 4 641,45 EUR. OZ zároveň konštatuje , že záverečný účet obce bol
prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 19.6.2013 v súlade so zákonom č. 583/ 2004 Z.z. NR SR
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien.
K bodu : 8 Aktualizácia štatútu obce
Na dnešnom zasadnutí bol predložený návrh aktualizovaného znenia Štatútu obce Obišovce, zverejnený
dňa 31.5.2013. Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie
a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania,
nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších
orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,
rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva , cien obce a odmien. Štatút
obce Obišovce je základným normatívno- právnym a organizačným predpisom obce.
OZ na dnešnom zasadnutí zobralo na vedomie predložený Štatút obce Obišovce, súhlasí s týmto návrhom
a schvaľuje predložený Štatút obce Obišovce.
K bodu 9 : Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2013
Ďalším bodom programu je predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Obišovce na obdobie II polroka 2013.
OZ berie na vedomie predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 suhlasí s ním
a schvaľuje tento plán kontrolnej činnosti hlasného kontrolóra obce Obišovce na II. polrok 2013

K bodu : 10 Schválenie platu hl. kontrolóra a starostu pre r. 2013
V tomto bode programu prebiehalo schválenie platu starostu obce a platu hlavnej kontrolórky obce
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou platov a to : s platom starostu obce vo výške 1 379,36 €
zaokrúhlené na eur nahor 1380 € / priem mes. mzda v NH 805 € a násobku podľa § 4 osd1 – 1,49
násobok x 15 % navýšenie/ a platom hlavnej kontrolórky obce vo výške 60,16 e zaokrúhlene na eur
nahor 61 €. Mesačný plat starostu obce vo výške 1380 € s účinnosťou od 1.1.2013 a hlavnej
kontrolórky obce vo výške 61 € s účinnosťou od 1.1.2013.
K bodu 11: Pripravované spoločenské podujatia v obci
Pán starosta na dnešnom zasadnutí informoval prítomných o pripravovaných podujatiach v obci.
V mesiaci august 2013 ,konkrétne 3.8.2013 bude v rámci Fatimskej soboty prebiehať prehliadka
cirkevných zborov . Prehliadka sa bude konať v objekte na rímskokatolíckej fary v Obišovciach
.Ďalšou akciou pripravovanou Spolkom Matice slovenskej v Ličartovciach v spolupráci s obcami
Drienov, Kysak , Obišovce s príležitosti Dňa ústavy a 1 150 výročia príchodu vierozvescov Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy, spoločnú akciu na Zamčisku v k.ú Obišovce.
OZ berie na vedomie pripravované akcie ,súhlasí a schvaľuje účasť obce na týchto podujatiach
K bodu 12. Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D technológiou
Tento bod jednania bol presunutý z predchádzajúceho zasadnutia a doplnení na dnešné jednanie Obnova siete VO L.E.D technológiou . Nakoľko nebol priestor oboznámiť sa bližšie s touto
problematikou, preto OZ berie na vedomie návrh p. Legatha na presun komplexného riešenia VO
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v obci na začiatok roka 2014. S týmto návrhom prítomní poslanci súhlasili a schválili tento návrh .
K bodu 13 Sadzobník poplatkov
Na tomto zasadnutí bol obcou predložený návrh sadzobníka úrad poplatkov za sprístupnenie
informácií podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z.
o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálových
nákladov .
Obecné zastupiteľstvo súhlasí a schvaľuje predložený návrh sadzobníka poplatkov a zároveň
súhlasí s jeho doplnením do smernice o výške úhrad a poplatkov a dokument „ Obec Obišovcesprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zároveň obec na najbližšie zastupiteľstvo pripraví smernicu , ktorá vymedzí podmienky, rozsah ,
postup zverejňovania a sprístupňovania informácií, ktorými obec disponuje a ktoré ako „ povinná“
osoba v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií musí sprístupniť ako aj ďalšie súvisiace
náležitosti .
K bodu 14: Diskusia
-

-

-

Informácia p. starostu o podpísaní cezhraničnej spolupráce s Maďarskom n a základe
uznesenia č. 68/2012, aby obec Obišovce bola zakladajúcim členom novovzniknutého
združenia Svinka ETT, t.j. Svinka Európske zoskupenie územnej spolupráce ( EZÚS),
kde v stanovených úlohách je prvoradé rozvíjať úzku spoluprácu a ostatnými
zakladajúcimi členmi.
Dotaz p. Mgr. Marianny Sviatkovej na prebiehajúcu rekonštrukciu centra obce,
konkrétne
časti
zastávky školského autobusu, nakoľko momentálna
situáci
manipulácie autobusu je neúnosná z bezpečnostného hľadiska
nastupujúcich
a vystupujúcich detí. Pán Legath a pán starosta uviedli, že je to iba dočasná situácia ,
ako náhle bude stavba dokončená, autobus bude zachádzať riadne odbočením vpravo na
parkovisko. Ďalšia informácia oboch, že parkovisko ( čiže vjazd i výjazd ) boli
projektované dopravným inžinierom, takže by nemal byť problém s príjazdom
a výjazdom školského autobusu , čo bol dotaz taktiež p. Mgr. Marianny Sviatkovej.
Zároveň bolo zo strany p. Legatha a p. starostu prisľúbené, že situácia na tomto
parkovisku sa bude monitorovať a pri vzniku problému sa tento bude riešiť.
V ďalšom bode bolo p. Legathom navrhované možné riešenie požiadané rodinou
Konkoľovou ( znovu obnovenie VO smer stará žel. stanica a problematický vjazdvýjazd k prenajímanej nehnuteľnosti ) a to v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti
Železnicou slovenskej republiky. Vlastníka nehnuteľnosti osloví obec s požiadavkami
tejto rodiny.

K bodu 15 Schválenie uznesenia
Uznesenia sú schvaľované ku každému bodu rokovania
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16 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.21 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

................................................
overovateľ

.............................................
overovateľ
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