Zápisnica č. 7

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa
9.12.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Marián Púčik, Ing. Milan Belej

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

Vladimír Brožek

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

Otvorenie
Schválenie programu OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie VZN – „Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Svinná“
Schválenie rozpočtu obce na r. 2017 - 2019
Rozpočtové opatrenia r. 2016
Inventarizácia majetku k 31.12.2016
VZN o poplatku za vývoz TKO a drobných stavebných odpadov
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. 131/16:
OZ schvaľuje jednohlasne program OZ tak,
ako bol predložený starostkou obce.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Marián Púčik a Ing. Milan Belej.
U z n e s e n i e č. 132/16:
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice
Mariána Púčika a 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.
Uznesenie
č. 133/16:
OZ berie na vedomie splnenie uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Starostka obce predložila na schválenie VZN o „Prevádzkovom poriadku pohrebiska
obce Svinná“. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce 2 týždne pred zasadnutím.
Návrh nebol pripomienkovaný.
Uznesenie
č. 134/16:
OZ schvaľuje VZN o „Prevádzkovom
poriadku pohrebiska obce Svinná“. VZN
tvorí súčasť tejto zápisnice.
6. Ekonómka obce predložila na schválenie Návrh finančného rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na
roky 2017 – 2019, ktorý bol predložený na pripomienkovanie na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. K návrhu finančného rozpočtu obce a ZŠ s MŠ neboli vznesení žiadne
pripomienky.
a/

Uznesenie
č. 135/16:
OZ schvaľuje zostavovanie finančného rozpočtu obce a ZŠ s MŠ bez programovej
štruktúry.

b/

OZ schvaľuje finančný rozpočet obce a ZŠ
s MŠ na rok 2017.

c/

OZ berie na vedomie finančné rozpočty obce
a ZŠ s MŠ na rok 2018 a 2019.

7. Ekonómka obce predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. 34 – 42/2016 prijaté starostkou obce v období od 1.10. do 25.11.2016 v predloženom znení, t.j.:
- RO č. 34 - ST/2016 – 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. 35 - ŠR/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky rozpočtovej organizácie
sa zvyšujú o sumu 4 995,- €, ide o časové a účelové použitie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 36 - ŠR/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
1 055,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 37 - ST/2016 - 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. 38 - ŠR/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky rozpočtovej organizácie
sa zvyšujú o sumu 285,- €, ide o časové a účelové použitie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 39 - ŠR/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
1 055,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 40 - ŠR/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu
26 835,- €, ide o časové a účelové použitie rozpočtových
prostriedkov v súlade s § 13

-

RO č. 41 - OZ/2016 - bežné príjmy obce sa zvyšujú o 30 000,- €, bežné výdavky
obce sa zvyšujú o sumu 18 865,- € a bežné výdavky rozpočtovej organizácie sa zvyšujú o 11 135,- €, ide o povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade
s § 14, ods. 2, písm. b/

-

RO č. 42 - ST/2016 - bežné príjmy obce a bežné výdavky rozpočtovej organizácie
sa zvyšujú o sumu 820,- €, ide o časové a účelové použitie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13, a bežné príjmy
rozpočtovej organizácie a bežné výdavky rozpočtovej organizácie sa zvyšujú o sumu 5 135,- €, ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14,
ods. 2, písm. b/
Uznesenie
č. 136/16:
OZ berie na vedomie RO č. 34 - ST/2016, RO
č. 35 - ŠR/2016, RO č. 36 - ŠR/2016, RO
č. 37 - ST/2016, RO č. 38 - ŠR/2016, RO č. 39
- ŠR/2016, RO č. 40 - ŠR/2016, RO č. 41 OZ/2016, RO č. 42 - ST/2016. Rozpočtové
opatrenia sú prílohou tejto zápisnice.

8. Príkaz na vykonanie Inventarizácia majetku – starostka obce nariadila vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016, v zmysle
ustanovení § 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znp. Príkaz štatutárneho zástupcu obce je prílohou.
Uznesenie
č. 137/16:
OZ berie na vedomie Príkaz na vykonanie
inventarizácie záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2016. Príkaz štatutárneho
zástupcu obce je prílohou.
9. Bolo prejednané platné VZN č. 3/2015 o poplatku za vývoz TKO a drobných
stavebných odpadov. Poplatok za vývoz TKO a drobných stavebných odpadov
zostáva nezmenený.

Uznesenie
č. 138/16:
OZ ponecháva v platnosti VZN č. 3/2015 o
poplatku za TKO a drobných stavebných
odpadov.
10. Rôzne.
- bola prejednaná žiadosť Ing. Milana Beleja o odpustenie nájmu za prenájom KD na
Silvestrovské posedenie
Uznesenie
č. 139/16:
OZ schvaľuje odpustenie nájmu za prenájom
KD na Silvestrovské posedenie.
-

bola prejednaná žiadosť Mesta Bánovce nad Bebravou o finančný príspevok na činnosť CVČ do konca roka 2016 - poslanci žiadosť neschválili
Uznesenie
č. 140/16:
OZ neschvaľuje žiadosť Mesta Bánovce nad
Bebravou o finančný príspevok na činnosť
CVČ do konca roka 2016

-

pani riaditeľka informovala poslancov o nutnosti zrealizovať rozvod vonkajšieho
osvetlenia areálu školy. Nakoľko areál školy vrátane budov a pozemkov je majetkom
obce, rozvod osvetlenia sa bude hradiť z rozpočtu obce.
Uznesenie
č. 141/16:
OZ schvaľuje realizáciu vonkajšieho rozvodu
osvetlenia areálu školy.

-

starostka obce informovala o začatí aktualizácie územného plánu obce z titulu podania žiadosti o príspevok na aktualizáciu územného plánu . Obec sa zaväzuje, že
aktualizácia územného plánu bude dokončená do 3 rokov
Uznesenie
č. 142/16:
OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie
(Zmeny a doplnky územného plánu obce
Svinná) potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
- bola prejednaná žiadosť Poľnohospodárskeho poradenstva a služieb, Ing. Ľudovíta
Urbanovského, Liptovský Mikuláš o prenájom pozemkov pre výkon poľovníckeho
práva. v kat. území Svinná, Trenčianske Jastrabie a Neporadza.
Uznesenie
č. 143/16:
OZ neschvaľuje prenájom pozemkov pre
výkon poľovníckeho práva pre Poľnohospodárske poradenstvo a služby, Ing. Ľudovíta
Urbanovského, Liptovský Mikuláš v spoločnom poľovnom revíri v kat. území Svin-

ná, Trenčianske Jastrabie a Neporadza.
-

bola prejednaná žiadosť Poľovníckeho a ochranárskeho spolku Rozmarín vo veci
užívania poľovného revíru. Obec Svinná ako vlastník pozemkov týmto udeľuje súhlas
Poľovníckemu a ochranárskemu spolku Rozmarín na užívanie poľovného revíru
Svinná. V r. 2017 končí platnosť zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva
v spoločnom poľovnom revíri Svinná a pre ďalšie užívanie poľovného revíru je
potrebné aby vlastníci poľovných pozemkov zvolali zhromaždenie vlastníkov
poľovných pozemkov a prijali rozhodnutie o ďalšom využití práva poľovníctva.
a/

b/

Uznesenie
č. 144/16:
OZ schvaľuje užívanie poľovných pozemkov
v spoločnom poľovnom revíri Svinná Poľovníckemu a ochranárskemu spolku
Rozmarín
OZ udeľuje plnomocenstvo na zastupovanie
obce na zhromaždení vlastníkov pozemkov
v poľovnom revíri Svinná. Plnomocenstvo
bude tvoriť prílohu tejto zápisnice.

13. 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

