Zápisnica č. 6

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa
14.11.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Ing. Miroslav Valach, Ing. Jozef Illa

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

Ján Krajčík

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

Otvorenie
Schválenie programu OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh viacročného finančného rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný
odpad – návrh.
Prehľad nedoplatkov – daň z nehnuteľnosti – miestny poplatok za kom.
odpad a drobný stavebný odpad.
Zásady hospodárenia.
Inventarizácia.
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. 86/17:
OZ schvaľuje jednohlasne program OZ tak,
ako bol predložený starostkou obce.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Miroslav Valach a
Ing. Jozef Illa.

U z n e s e n i e č. 87/17:
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing.
Jozef Illa a Miroslav Valach.
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. 88/17:
OZ berie na vedomie splnenie uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Návrh finančného rozpočtu obce bez programovej štruktúry na roky 2018 – 2020 predložila
na pripomienkovanie starostka obce. K návrhu finančného rozpočtu bol predložený aj plán
akcií Komisie pre kultúru, šport a školstvo pre rok 2018 spolu s vyčíslením potreby finančných prostriedkov. Návrh viacročného rozpočtu obce bez programovej štruktúry vrátane
rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Svinná tvorí súčasť zápisnice.
Uznesenie
č. 89/17:
OZ berie na vedomie návrh finančného rozpočtu
obce a ZŠ s MŠ na roky 2018 - 2020 bez programovej štruktúry, ktorý je prílohou zápisnice.

6.

Bol prejednaný návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za vývoz TKO
s tým, že sa navrhlo zrušiť poplatok za vývoz drobného stavebného odpadu. Poplatok za
miestne dane a vývoz TKO zostáva nezmenený. Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice.
Uznesenie
č. 90/17:
OZ berie na vedomie návrh VZN č. 3/2017 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
vývoz TKO. Návrh tvorí súčasť tejto zápisnice.

7. Starostka obce oboznámila poslancov s prehľadom nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti,
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Uznesenie
č. 91/17:
OZ berie na vedomie prehľad nedoplatkov za
daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
8. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Svinná predložila na schválenie starostka obce. Návrh bol poslancami OZ prerokovaný a tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie
č. 92/17:
OZ berie na vedomie návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Svinná
a tvorí súčasť tejto zápisnice.

9. Príkaz na vykonanie Inventarizácie majetku – starostka obce nariadila vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017, v zmysle
ustanovení § 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znp.. Príkaz štatutárneho zástupcu obce je prílohou zápisnice. Poslanci OZ schválili zloženie komisií pre vykonanie
inventúry majetku k 30.11.2017
Uznesenie
č. 93/17:
OZ berie na vedomie Príkaz na vykonanie
inventarizácie záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2017. Príkaz štatutárneho
zástupcu obce je prílohou.
10. Rôzne.
- Bola prejednaná žiadosť organizácie Slnečný lúč, n.o. Trenčín o prenájom objektu bývalej
materskej školy na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne ťažko postihpostihnutých občanov na dlhodobý prenájom 15 rokov. OZ požaduje stretnutie predstaviteľa organizácie Slnečný lúč, n.o. Trenčín k prediskutovaniu podmienok prenájmu priestorov
bývalej materskej školy k zriadeniu zariadenia pre seniorov a ZŤP občanov.
Uznesenie
č. 94/17:
OZ berie na vedomie žiadosť organizácie
Slnečný lúč, n.o. Trenčín o dlhodobý prenájom objektu bývalej materskej školy na
poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
a ZŤP občanov.
- Bola prejednaná žiadosť TJ Štart Svinná o poskytnutie fin. prostriedkov z rozpočtu obce
pre rok 2018. TJ Štart Svinná žiada dotáciu v 2 čiastkach - na činnosť 7 800,- eur a jednorazovú dotáciu vo výške 3 400 eur ako spoluúčasť pri schválenej dotácií zo SFZ na rekonštrukciu infraštruktúry telovýchovy. Jednorázová dotácia 3 400 € nebude TJ Štart poskytnutá v prípade, keď Obec Svinná bude priamym realizátorom rekonštrukcie infraštruktúry
telovýchovy.
Uznesenie
č. 95/17:
OZ schvaľuje dotáciu TJ Štart Svinná z rozpočtu obce pre rok 2018 vo výške 7 800 eur.
- Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní výpovede zo zamestnania riaditeľky
ZŠ s MŠ k 31.12.2017.
Uznesenie
č. 96/17:
OZ berie na vedomie informáciu starostky
o podaní výpovede zo zamestnania riaditeľky ZŠ s MŠ k 31.12.2017.
11. 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

