Zápisnica č. 3

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa
20.6.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Marián Púčik, Ing. Milan Belej

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

Ján Krajčík

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Schválenie programu OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Projekt výstavby knižnice v ZŠ
Projekt – kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad
Projekt – zníženie energetickej náročnosti budov OcÚ
Projekt - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Audit obce za rok 2016
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016
Rozpočtové opatrenia – rok 2017
Rezervný fond - čerpanie
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 zo dňa 14.6.2016
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. 45/17:
OZ schvaľuje jednohlasne program OZ tak,
ako bol predložený starostkou obce.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Miroslav Valach a
Vladimír Brožek.

U z n e s e n i e č. 46/17:
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing.
Miroslav Valach a Vladimír Brožek.
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. OZ ruší uznesenia č. 37 – 40, z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré
sa týkali podania projektu o nenávratný finančný príspevok na budovu kultúrneho domu
z dôvodu že projekt musí byť podaný na budovu obecného úradu.
a/
b/

Uznesenie
č. 47/17:
OZ berie na vedomie splnenie uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ

ruší

uznesenia

č.

37

–

40

z predchádzajúceho
zasadnutia OZ, týkajúceho sa podania projektu
o nenávratný finančný príspevok na budovu kultúrneho domu z dôvodu, že projekt musí byť
podaný na budovu obecného úradu.
c/

OZ ruší uznesenie č. 17/11 zo dňa 22.2.2011
o kúpe pozemkov.

5. Na základe úspešnosti v 1. kole obec podáva projekt v 2. kole výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku na akciu „Vybudovanie novej školskej knižnice v ZŠ v obci
Svinná“. Výzva požaduje schválenie nasledovných bodov uznesení.
Uznesenie
č. 48/17:
OZ schvaľuje:
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP") za účelom
realizáciu projektu „Vybudovanie novej školskej knižnice v ZŠ v obci Svinná realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2SC222-2016-13 “, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce Svinná a platným programom rozvoja obce Svinná
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej
maximálnej sume 3 200,- EUR / uvedená suma je vrátane DPH/
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.

6.

Bola vypísaná výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na obstaranie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad.

Uznesenie
č. 49/17:
OZ schvaľuje:
- predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného
programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23 na
projekt: Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných
kompostérov "

spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
uvedeného
v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR je 5 640 EUR vrátane
DPH.
-

7.

Na základe zmeny názvu projektu o OZ schvaľuje nasledovné uznesenia.

Uznesenie

č. 50/17:

Obecné zastupiteľstvo :
A: Schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu Svinná“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC4312017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov.
B: schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR
z
celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov o
ktoré
bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie je: 30 000 s DPH v EUR.
C: OZ berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu
žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná
činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné obstarávanie a odborný autorský dozor.

D: Poveruje starostku obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich
k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4.
Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

8. Starostka obce informovala poslancov o pripravovaní sa na výzvu na rekonštrukcie
požiarnych zbrojníc
Uznesenie
č. 51/17:
OZ berie na vedomie pripravovanú výzvu na
rekonštrukcie požiarnych zbrojníc.
9. Ekonómka obce p. Laššová oboznámila poslancov OZ so Správou nezávislého audítora
o vykonaní auditu individuálnej závierka obce k 31.12.2016 a so Správou nezávislého
audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2016.
Správy nezávislého audítora sú prílohou zápisnice.
Uznesenie
č. 52/17:
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu individuálnej účtovnej
závierky obce zostavenej k 31.12.2016 a Správu
nezávislého audítora z overenia konsolidovanej
účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2016.
Správy nezávislého audítora sú prílohou
zápisnice.
10. Ekonómka obce predložila poslancom Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2016.
Zároveň oboznámila poslancov OZ, že overenie Konsolidovanej výročnej správy audítorom je súčasťou výroku audítora v správe z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2016. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 a Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2016, ktorej
súčasťou je výrok ku konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2016 sú prílohou
zápisnice.
Uznesenie
č. 53/17:
OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú
správu obce za rok 2016. Overená Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 je
prílohou zápisnice.
11. Ekonómka obce predložila na vedomie poslancom rozpočtové opatrenia prijaté starostkou

obce v období od 20.02.2017 do 13.06.2017 v predloženom znení.

-

RO č. 4 - ST/2017 – bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
675,- €, ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b/

-

RO č. 5 - ŠR/2017 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
4 860,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 6 - ST/2017 – ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
v súlade s § 14 ods. 2, písm. a/, ktorým sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 7 - ST/2017 - ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
v súlade s § 14 ods. 2, písm. a/, ktorým sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 8 - ST/2017 - ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/, ktorým sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 9 - ST/2017 - ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/, ktorým sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu obce
- bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
465,- €, ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b/

-

RO č. 10 - ŠR/2017 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
360,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 11 - ST/2017 - ide o presun rozpočtových prostriedkov medzi kapitolami obce
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/, ktorým sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu obce

-

RO č. 12 - ŠR/2017 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
3 000,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových
prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 13 - ŠR/2017 - bežné príjmy obce a bežné výdavky rozpočtovej organizácie
sa zvyšujú o sumu 95,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13
Uznesenie
č. 54/17:
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia na
zmenu rozpočtu obce č. 4 – 13/2017 prijaté
starostkou obce v období v období od

20.02.2017 do 13.06.2017 v predloženom znení.
Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.
12. Rezervný fond - ekonómka p. Laššová požiadala poslancov OZ o zmenu rozpočtu obce
Na rok 2017 (čerpanie rezervného fondu). Navrhla, aby sa príjmové finančné operácie
obce a výdavky kapitálového rozpočtu obce zvýšili o sumu 100 000,- €. Finančné prostriedky sa použijú na krytie kapitálových výdavkov obce vynaložených v priebehu roka
2017.
Uznesenie
č. 55/17:
OZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného
fondu na kapitálové výdavky vo výške 100 000,€ 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..

13. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 zo dňa 14.6.2016. Mení sa § č. 6 - Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a dodatok z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi.
Dodatok č. 1 je prílohou zápisnice.
Uznesenie
č. 56/17:
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 zo
dňa 14.6.2016. Mení sa § č. 6 - Triedený zber
komunálnych odpadov z obalov a dodatok
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi. Dodatok č. 1 je prílohou zápisnice.
14. Rôzne.
-

Starostka obce preložila žiadosť TJ Štart Svinná o mimoriadnu dotáciu na zaplatenie
za zemné práce na úprave terénu v areáli TJ.
Uznesenie
č. 57/17:
OZ schvaľuje vo výške1 445,- € mimoriadnu
dotáciu na zaplatenie na úprave terénu

-

starostka informovala poslancov, že pre výstavbu ďalších rodinných domov v časti
Záhumnie je nutné vysporiadať prístupovú cestu už k jestvujúcim ako aj k plánovaným rodinným domom je nutné vysporiadať ešte pravú stranu prístupovej cesty
U z n e s e n i e č. 58/17 :
OZ schvaľuje kúpu pozemkov, ktoré sú stanovené Geometrickým
plánom č. 47/17, ktorý spracovala firma Geometra Trenčín s. r. o.,
Trenčín:
- „C“ parcela č. 901/221 o výmere 39 m2 (zastavané plochy a nádvoria),
ktorá je odčlenená z „E“ parcely č. 161/1 a ktorej vlastníkmi sú:
1) Ján Vranka a manželka Eva rod. Kudlaňáková v podiele 483/720 čo
činí 26,16 m2 v sume 26,56 €/m2, celkovo 694,81 €.

2) Emília Jánošíková rod. Jánošíková v podiele 4/15 čo činí 10,4 m2
v sume 15,- €/m2 celkovo 156,- €.
3) Chachulová Ľudmila rod. Čierna v podiele 3/48 čo činí 2,44 m2
v sume 15,- €/m2 celkovo 36,60 €.
- „C“ parcela č. 901/220 o výmere 83 m2 (zastavané plochy a nádvoria),
ktorá bola odčlenená z „C“ parcely č. 901/163, ktorej vlastníkmi je Peter
Nemec a manželka Marcela rod. Zaťková v podiele 1/1 čo činí 83 m2 v
sume 0,03 €/1 m2 celkovo 2,49 €.
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

