OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

Zápisnica
z XVII. zasadania obecného zastupiteľstva obce Nová Sedlica
konaného dňa 30. júna 2014
Prítomní poslanci: Michal Batromij, Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš
Ďalší prítomí:
Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka Ocú
Ing. Ján Hrabovčin - kontrolór
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Prejednávanie Záverečného účtu obce za rok 2013, stanovisko kontrolóra a správa
nezávislého audítora
5. Plnenie rozpočtu k 31.05.2014 a návrh na úpravu rozpočtu
6. Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ – VIII. ročník – príprava
7. Rôzne
8. Diskusia
Návrh uznesení a záver
K bodu č. 1
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Vasiľ Dinič. V úvode
privítal poslancov OZ, ekonómku OcÚ a kontrolóra Ing. Jána Hrabovčina. Po prečítaní
programu vyzval prítomných k jeho doplneniu, príp. pripomienkovaniu. Program bol bez
pripomienok jednohlasne schválený.
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci OZ: Miroslav Fedoráš, Michal Batromij
Za zapisovateľku starosta určil: pani Šebákovú
K bodu č. 3
K plneniu jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ
nemali žiadne pripomienky a skonštatoval, že uznesenia sa plnia priebežne. .

poslanci

K bodu č. 4
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 predložil Ing. Ján Hrabovčin, hlavný
kontrolór obce. Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. Vo svojom vystúpení hlavný kontrolór
obce konštatoval, že návrh Záverečného účtu Obce Nová Sedlica za rok 2013 bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a §16 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p., bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. V zmysle §16 ods.
10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného
účtu Obce Nová Sedlica za rok 2013 s výrokom „celoročného hospodárenia bez výhrad“.
Zároveň kontrolór obce oboznámil poslancov o vykonanej finančnej kontrole za obdobie od
1.1.2013 do 31.12.2013. Stav kontroly je podchytený v zázname o výsledku následnej
finančnej kontroly, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. Taktiež poslanci OZ boli oboznámení
s hodnotiacou správou programového rozpočtu, individuálnou výročnou správou a správou
nezávislého audítora určená OZ Obce Nová Sedlica.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu za rok 2013, správu o činnosti kontrolóra obce Nová Sedlica za rok 2013,
hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013, individuálnu výročnú správu za rok
2013 a správu nezávislého audítora.
Návrh Záverečného účtu Obce Nová Sedlica, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predložil
Vasiľ Dinič, starosta obce. Keďže k návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, starosta obce predložil návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Nová Sedlica za
rok 2013 s výrokom „súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Nová Sedlica za rok 2013
s výrokom „celoročné hospodárenie bez výhrad“.
K bodu č. 5
Stručnú správu o plnení rozpočtu k 31.05.2014 podala ekonómka obce. Poslanci OZ mali k
dispozícii tlačovú zostavu z PC o čerpaní rozpočtu. K čerpaniu jednotlivých položiek sa
vyjadril starosta obce, zároveň informoval poslancov OZ o vykonanej zmene v rozpočte v
zmysle jeho poverenia. Išlo o položky zahrňujúce príjmy zo štátneho rozpočtu určené na
organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu a
následne ich použitie. Po oboznámení sa s plnením rozpočtu ekonómka predložila poslancov
OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014. Tento návrh rozpočtu je
súčasťou tejto zápisnice.
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Hlasovanie o predloženom návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014,
zároveň uložili ekonómke obce zapracovať túto zmenu do účtovníctva do 20.07.2014.
K bodu č. 6
V tomto bode starosta obce a poslanci OZ sa zaoberali organizačno-technickým
zabezpečením festivalu ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“- VIII. ročník.
Vypracovaný návrh kultúrneho programu predložený starostom obce bol zo strany poslancov
OZ schválený. Zároveň starosta informoval poslancov o získaní finančnej podpory na
realizáciu tohto podujatia z Úradu vlády SR vo výške 1000 EUR.
Hlasovanie za program kultúrnej akcie „Fest pod Kremencom“ - VIII. ročník:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Starosta obce informoval poslancov o plánovanej akcii organizovanej Vlastivedným
múzeom Humenné pri príležitosti 40. výročia presťahovania našej drevenej cerkvi a 250.
výročia jej výstavby s možnosťou účasti našich občanov na tomto podujatí. Zdôraznil, že v
prípade záujmu našich občanov na tomto podujatí obci by plynuli náklady na prepravu osôb
vo výške cca 300 EUR. Poslanec OZ p. Šebák nesúhlasil s výdavkami tejto akcie, zdôraznil,
že tieto finančné prostriedky použiť účelnejšie a to na údržbu fasády budovy ZŠ. Zároveň
dodal, že je potrebné upovedomiť miestnych občanov o tejto akcii, ale z dôrazom, že ich
účasť je na vlastné náklady.
Hlasovanie o podpore účasti našich občanov na tomto podujatí:
Za: 2

Proti: 2

Zdržal sa: 1

Ďalej starosta obce podal informácie o schválenom projekte pod názvom „Obnovme starý
prameň na Poľane v Novej Sedlici“, ktorý bol vypracovaný pracovníkmi Správy NP Poloniny
v Stakčíne. Uviedol, že náklady na realizáciu tohto projektu sú rozpočtované v hodnote 1280
EUR a obnova tohto prameňa by mala byť ukončená do 31.08.2014.
Poslanec OZ p. Šebák vystúpil s návrhom, že je potrebné v obci osadiť panel s orientačnou
mapou obce. Poslanci OZ súhlasili s týmto návrhom a uložili starostovi obce získať cenové
ponuky na dodávku tohto panelu. Na záver starosta predložil poslancom OZ cenovú ponuku /
450 EUR/ pamätnej tabule a jej návrh. Poslanci OZ skonštatovali, že výroba pamätnej tabule
je dosť drahá a bolo by potrebné zvážiť jej umiestnenie, nakoľko bolo plánované, že bude
osadená na pripravenom kamennom balvane.
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K bodu č. 8
Diskusné príspevky boli vznesené v rámci bodu č. 6.
K bodu č. 9
Na záver starosta obce prečítal poslancom OZ návrh uznesení, ktorý poslanci schválili.
Zároveň poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadanie za ukončené.
Overovatelia zápisnice: Michal Batromij
Miroslav Fedoráš

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

Zapísala: Jana Šebáková

V Novej Sedlici, dňa 02.07.2014
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