Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 17.decembra 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci : Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák,
Michal Zimovčák, Michal Batromij
Ďalší prítomní: Jana Šebáková, pracovníčka OcÚ
Ing. Ján Hrabovčin – hlavný kontrolór obce

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – návrh na úpravu rozpočtu
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení na schválenie a záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Rokovanie OZ otvoril Vasiľ Dinič, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Vladimír Kostovaľ
Zapisovateľ:
Jana Šebáková
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Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 3 Kontrola uznesení
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ.
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 4 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2015 – 2017
Pred samotnou analýzou jednotlivých navrhovaných položiek rozpočtu obce, starosta obce
predložil poslancom OZ východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok
2015, ktoré boli MF SR zverejnené až po vyvesení návrhu obce. Zdôraznil, že je potrebné
príjmy povýšiť o sumu 5855 €. Poslanci OZ po konzultácii rozhodli použiť túto finančnú
čiastku na náklady spojené s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
náklady na verejné obstarávanie vo výške 1400 € /položka 637004/, technické zhodnotenie
budovy bývalej ZŠ vo výške 3000 € /položka 717003/, zakúpenie stavebného materiálu vo
výške 1000 € a sumu 455 € na bežnú údržbu MK. Nakoľko v návrhu rozpočtu už boli tieto
položky rozpočtované, rozdelenie týchto príjmov navýšilo uvedené položky. K navrhovanému
rozpočtu sa vyjadril kontrolór obce. Uviedol, že návrh rozpočtu je vypracovaný podrobne,
taktiež uviedol, že výdavky sú rozpočtované podľa plánovaného účelu ich použitia berúc do
úvahy všetky oblasti života obce. Na záver uviedol, že návrh rozpočtu bol vypracovaný v
súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, že bol zverejnený a obsahuje zákonné
náležitosti v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce Nová Sedlica na roky 2015 – 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A) berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2016 – 2017
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017

1.)
2.)
B) schvaľuje

1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2015 v celkovej sume 82330,80 EUR
Rozpočet
2015

na

rok Príjmy

Bežný rozpočet -

Poznámka

71430,80 Prebytok bežného

rozpočtu sa použije na
kapitálové výdavky v
sume 3000 € a na
splácanie úveru vo výške
500 €

Výdavky

Poznámka

67930,80

10800,00 Rekonštrukcie

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.

10900,00 Nevyčer. KT vo výške

Celkový rozpočet:

82330,80

7800 €, prevod
prostriedkov z RF v sume
3100 €

3600,00

historickej budovy
bývalej ZŠ
Splácanie dlhodobého
úveru vo výške 3100 € z
RF a 500 € z bežného
rozpočtu

82330,80

2. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné a to:
2.1
presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový
objem
rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
2.2
povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
2.3
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
2.4
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 1000 €,
2.5
úpravu rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov pri
získaní
grantov a transferov a ich čerpaní.
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu predložil starosta obce. Zároveň stručne zdôvodnil navrhovanú
zmenu. Poslanci OZ súhlasili s rozpočtovým opatrením č. 5/2014. Návrh je súčasťou tejto
zápisnice.
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Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a), b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
A) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2014 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
B) ukladá

9. zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 31.12.2014
Z: starosta obce
účtovníčka
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 5 Rôzne
V tomto bode poslanci OZ sa zaoberali problematikou zapájania sa obce na základe výziev
do projektov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Poslanci OZ po oboznámení sa s
možnými oprávnenými aktivitami Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 skonštatovali, že
obec potrebuje vybudovať dom smútku. Starosta obce informoval poslancov o výdavkoch v
súvislosti so spísaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zároveň dodal, že výdavky s
verejným obstarávaním a s externým manažmentom projektu budú súčasťou oprávnených
nákladov. Dodal, že do konca roka je potrebné podpísať zmluvu o dielo s Premier Consulting,
spol. s r.o. , predmetom ktorej je vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci výziev. Na záver
starosta informoval poslancov o prípravných prácach spojených s verejným obstarávaním v
súvislosti s plánovanou investíciou pod názvom „Rekonštrukcia historickej budovy bývalej
ZŠ“.
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Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informácie starostu obce o procese verejného obstarávania na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia historickej budovy bývalej ZŠ“, na ktorú obec získala finančné prostriedky v
hodnote 7800 €.
schvaľuje
podpísanie zmluvy o dielo so spoločnosťou Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno
predmetom ktorej je vyhotovenie diela v súvislosti so žiadaním o nenávratný príspevok v
rámci výziev Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

K bodu 6. Návrh uznesení a záver
Po prečítaní návrhu uznesení zapisovateľkou poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:40 h.

Zapísala: Jana Šebáková

.
Overovatelia:
Michal Zimovčák
Vladimír Kostovaľ

....................................................
starosta obce
........................................
........................................
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