Zápisnica č. 4

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa
24.6.2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Ing. Jozef Illa, Ing. Milan Belej

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

Ing. Radoslav Ondráš, Ing. Miroslav Valach, Ján Krajčík

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Schválenie programu OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Záverečný účet obce za r. 2014
Rozpočtové opatrenia obce
Projekt – Investície do hmotného majetku, vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení.
Obnova a rozvoj obcí – (kamerové systémy a bezpečnostné prvky)
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zák.č. 307/2014 Z.z.
Rezervný fond
Rôzne
Záver

JEDNANIE:

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Ing. Anna Sýkorová, ktorá privítala prítomných
poslancov.
2. Starostka predložila poslancom na schválenie program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne
schválený.
U z n e s e n i e č. 60/15:
OZ schvaľuje jednohlasne program OZ tak,
ako bol predložený starostkou obce.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Jozef Illa, Ing. Milan
Belej.

U z n e s e n i e č. 61/54:
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Illu, Ing. Milana Beleja.
4. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonala starostka obce Ing. Anna Sýkorová, ktorá skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené a
vzaté na vedomie. Z predchádzajúceho OZ zostáva v platnosti uznesenie č. 53/15
Uznesenie
č. 62/15:
a/ OZ berie na vedomie splnenie uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ okrem uznesenia č. 53/15, ktoré zostáva v platnosti.
5. Ekonómka obce predložila poslancom na schválenie Návrh záverečného účtu obce za rok
2014. Návrh záverečného účtu bol vyvesený na pripomienkovanie vo vývesnej tabuli dňa
15.5.2015. Neboli vznesené žiadne pripomienky. Záverečný účet obce Svinná a rozpočtové
hospodárenie za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
č. 63/15:
Z schvaľuje Záverečný účet obce Svinná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez
výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
č. 64/15:
OZ schvaľuje použitie prebytku 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 z.n.p. na tvorbu rezervného
fondu vo výške 73 109,02 €.
6. Ekonómka obce p. Laššová predložila na vedomie poslancom rozpočtové opatrenia prijaté
starostkou obce v období od 2.3. – 29.5.2015 v predloženom znení t.j.:
-

RO č. 5 - ST/2015 – ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
/funkčnými klasifikáciami/, ktorým sa nemenia celkové výdavky
rozpočtu obce

-

RO č. 6 - ST/2015 – ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
/funkčnými klasifikáciami/, ktorým sa nemenia celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 7 - ST/2015 – ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
/funkčnými klasifikáciami/, ktorým sa nemenia celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 8 – ŠR/2015 – kapitálov príjmy obce a kapitálové výdavky obce sa zvyšujú
o sumu 32 645,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

-

RO č. 9 – ST/2015 – bežné príjmy školy a bežné výdavky školy sa zvyšujú o sumu
1 190,- € - ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov /dobropis/
Uznesenie
č. 65/15:
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia na
zmenu rozpočtu obce č. 6 – 9.

7. Starostka obce oboznámila poslancov s výzvou Investície do hmotného majetku, vybudovanie spoločných zariadení a opatrení, ktorá zahŕňa revitalizáciu obecných pozemkov
– výstavbu spoločných zariadení a opatrení v rámci pozemkových úprav - poľných ciest.
Žiadateľom pre túto výzvu sú obce.
Uznesenie
č. 66/15:
OZ berie na vedomie vypísanie výzvy Investície do hmotného majetku, vybudovanie spoločných zariadení a opatrení a poveruje starostku zistiť bližšie podmienky výzvy pre podanie projektu.
8. Starostka obce oboznámila poslancov s výzvou v rámci programu Obnova a rozvoj obcí
- kamerové systémy a bezpečnostné prvky.
Uznesenie
č. 67/15:
OZ berie na vedomie vypísanie výzvy Obnova a rozvoj obcí - kamerové systémy a bezpečnostné prvky a poveruje starostku zistiť
bližšie podmienky výzvy pre podanie
projektu.
9. Starostka obce predložila Návrh VZN Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák.č. 307/2014 Z.z..
Uznesenie
č. 68/15:
OZ berie na vedomie predložený Návrh VZN
Zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zák. č.
307/2014 Z.z.. Návrh VZN je prílohou
zápisnice.
10. Ekonómka p. Laššová požiadala poslancov OZ o zmenu rozpočtu (čerpanie rezervného
fondu). Navrhla aby sa príjmové finančné operácie obce a výdavky kapitálového
rozpočtu obce zvýšili o sumu 50 000,- €.
Uznesenie
č. 69/15:
OZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného
fondu:
a/ na kapitálové výdavky vo výške 25 000,- € na
obstaranie hmotného majetku (projektová doku-

mentácia cintorín) v zmysle ustanovenia
§ 15 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
b/ na kapitálové výdavky vo výške 20 000,- € na
obstaranie hmotného majetku (rekonštrukcia
a modernizácia domu smútku) v zmysle ustanovenia § 15 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
c/ na kapitálové výdavky vo výške 5 000,- € na
obstaranie hmotného majetku (realizácia novej
stavby - priestor pre nakladanie s odpadmi)
v zmysle ustanovenia § 15 zák. č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p..
11. Rôzne:
- Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava požiadala Obec Svinná o súhlas s výstavbou
vedenia NN po pozemkoch obce a s preložením trafostanice od tehelne na parc.č. 696/1
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
Uznesenie
č. 70/15:
Obecné zastupiteľstvo Obce Svinná: schvaľuje:
a/ schvaľuje: vybudovanie NN vedenia po pozemkoch vo vlastníctve obce a to „C“ parcely
č. 696/1, 696/2, 696/3, 892, 909 vedených na
LV č. 1 a „E“ parc.č. 464/123 vedená v k.ú.
Svinná. Na predmetných parcelách požaduje zapísať vecné bremeno – vedenia NN. Vybudovanie vedenia NN bude v zmysle projektovej dokumentácie stavby TN_Svinná, TS 0059-002,
VNK, TS, NNV,VNV.
b/ súhlasí: s vybudovaním trafostanice na „C“ parc.
č. 696/1 vedenej na LV č. 1 v k.ú. Svinná. Záber
pozemku je 15,72 m.
Uznesenie
č. 71/15:
Obecné zastupiteľstvo Obce Svinná schvaľuje:
predaj časti pozemku „C“ parc.č. 696/1 – zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 1 v k.ú.
Svinná o výmere 15,72 m2 pre umiestnenie trafostanice. Časť parcely bude odpredaná firme:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava. Cena pozemku bola stanovená
dohodou a to 30,- € za 1 m2, čiže za 15,72 m2 -

471,60 €. (štyristosedemdesiatjeden eur šesťdesiat centov)
- bola prejednaná žiadosť pána Vladimíra Mikulovského o odpredaj pozemku parc.č. 78/2
o výmere 91 m2 - zastavené plochy a nádvoria v k.ú. Svinná, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom z parc.č. 78. Odpredaj tohto pozemku bude realizovaný formou osobitého zreteľa, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Cena pozemku bola stanovená dohodou na 12,50 € za m2. Na najbližšom zasadnutí OZ bude schválený predaj pozemku formou osobitého zreteľa.
Uznesenie
č. 72/15:
OZ schvaľuje pánovi Vladimírovi Mikulovskému odpredaj pozemku parc.č. 78/2 o výmere
91 m2 zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Svinná, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom z parc.č. 78 s tým, že predaj sa bude uskutočňovať formou osobitého zreteľa.
- bola prerokovaná ponuka pani Anny Kukučkovej, nar. 18.8.1952, bytom Drietoma 26
o odkúpenie pozemku „E“ parc.č. 182/36 o výmere 459 m2 – pod miestnou komunikáciou.
Uznesenie
č. 73/15:
OZ schvaľuje kúpu pozemku „E“ parc.č. 182/36
o výmere 459 m2 (orná pôda) vedenej na LV
č. 319 v k.ú. Svinná od pani Anny Kukučkovej, nar. 18.8.1952, bytom Drietoma 26. Cena
za l m2 je stanovená dohodou 3,50 € za m2.
- bola prerokovaná požiadavka ZŠ o navýšenie rozpočtu pre školskú jedáleň z dôvodu nákupu vybavenia ŠJ – stoly a stoličky pre žiakov ZŠ a stoly a stoličky pre deti MŠ o 5 000,- €.
Uznesenie
č. 74/15:
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ pre
školskú jedáleň z dôvodu nákupu vybavenia ŠJ
– stoly a stoličky pre žiakov ZŠ a stoly a stoličpre deti MŠ o 5000,- €.
- starostka obce informovala poslancov o občanovi Martinovi Richtárechovi, ktorý je
umiestnený v Domove, n.o. Partizánske. Úhradu za pobyt hradí obec.
Uznesenie
č. 75/15:
OZ berie na vedomie informáciu o občanovi
Martinovi Richtárechovi, umiestnenom v Domove, n.o., Partizánske.
- starostka obce informovala poslancov o získaní dotácie pre obec z Ministerstva práce,
soc. vecí a rodiny na bezbariérovosť zariadenia opatrovateľskej služby v obci vo výške
8 000,- €. Z týchto prostriedkov bude zakúpená šikmá schodisková plošina v ZOS-ke.
Uznesenie

č. 76/15:

OZ berie na vedomie informáciu o získaní dotácie pre obec z MPSVaR na bezbariérovosť
zariadenia opatrovateľskej služby v obci vo
výške 8 000,- €, za ktoré bude zakúpená šikmá
schodisková plošina do ZOS-ky.
- bola prerokovaná požiadavka p. Jozefa Hikla o navýšenie dotácie pre TJ Štart Svinná na
okná a dvere na kabíny TJ a zábrany so sieťami za bránami vo výške 2 500,- €
Uznesenie
č. 77/15:
OZ schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Štart
Svinná na okná a dvere na kabíny TJ a zábrany
so sieťami za bránami vo výške o 2 500,- €.
- na základe otázok poslancov na organizáciu akcie „Hurá prázdniny“ bolo rozhodnuté, že
v tejto veci zasadne OZ ešte 1x z dôvodu neprítomnosti jedného z organizátorov
p. Ondráša. Zasadnutie OZ bude 26.6.2015 o 21.oo hod.

15. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, ktorá poďakovala prítomným poslancom za účasť a za spoluprácu.

..............................................
starostka obce
...............................................
zástupca starostky

overovatelia :

..............................................
1. overovateľ
............................................
2. overovateľ

