Zápisnica OZ č. 25/2018 zo dňa 15.08.2018

Zápisnica č. 25/2018
z pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veká Ves
konaného dňa 15. august 2018
Prítomní:
Jozef Líška, starosta obce
Poslanci:
prítomní: Ján Golčiter, Miroslav Hanes, Ján Segeč, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál
Ďalší prítomní: Ing. Jana Sujová, zamestnanec obce
Ing. Gabriela Fábiánová, kontrolórka obce
Igor Melicher – občan obce Veľká Ves

K bod 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta Jozef Líška (ďalej len starosta) úvodom privítal prítomných poslancov. Starosta
konštatoval že o 19-tejhodine sú prítomní 5 poslanci a preto zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta navrhol aby sa zasadnutie riadilo programom. Poslanci program jednohlasne schválili
a rokovanie sa riadilo nasledovným schváleným programom..

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Podnety občanov
4. Kontrola Uznesení
5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Určenie úväzku starostu obce Veľká Ves
7. Správa audítora účtovnej závierky za rok 2017
8. Návrh na čerpanie rezervného fondu
9. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Veľká Ves na rok 2018
10. Kultúrne podujatie – Brdárska kapustnica
11. Návrh na doplnenie verejného osvetlenia pri novostavbách
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku Ing. Janu Sujovú pracovníčku obce, a za overovateľov MVDr.
Ľuboslava Paála a Miroslava Hanesa. Starosta dal hlasovať k bodom programu.
Uznesenie č. 154 /25 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A)
1.
2.
3.
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Schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi dňa 15.08.2018
Za zapisovateľku Ing. Janu Sujovú, pracovníčku obce Veľká Ves
Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice MVDr. Ľuboslava Paála a Miroslava Hanesa
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Ján Golčiter, Miroslav Hanes, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0

K bodu 3. Podnety občanov
Pán Melicher- žiadal o vyriešenie situácie s tečúcou vodou s polí. Navrhol urobiť odrážky na účelovej
komunikácii smerom na vráta.
Starosta- informoval, že v minulosti bola táto odrážka pravidelne prekopávaná, čistená, ale majiteľom
susedného pozemku bola zahŕňaná. Starosta povedal, že sa bude informovať o možnosti riešenia tohto
problému.

K bodu 4. Kontrola uznesení
Starosta prečítal a skonštatoval, že Uznesenia z predošlého pracovného zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Veľká Ves ktoré sú ku dňu 15.08.2018 splnené.

K bodu 5. Určenie počtu poslancov
Starosta informoval prítomných, že predseda Národnej rady SR rozhodnutím číslo 203 vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018. Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo
podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určí volebné
obvody a počet poslancov v nich najmenej 65 dní pred dňom volieb, ďalej najmenej 90 dní pred dňom
volieb podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určí pre celé volebné
obdobie počet poslancov a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
určí pre celé volebné obdobie úväzok starostu obce. Starosta uviedol, že OR odporúča pre celé volebné
obdobie určiť jeden volebný obvod s piatimi poslancami a plný (100%) úväzok starostu obce.
Uznesenie č. 155 /25 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

A) určuje
1. v zmysle § 11, ods. 3, písm. b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, počet poslancov OZ Veľká Ves na celé volebné obdobie 2018 –
2022 v počte 5
B) určuje
1. v zmysle § 9, ods. 1 a ods. 2, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, 1 volebný obvod OZ obce Veľká Ves
na volebné obdobie 2018 – 2022 s 5-timi poslancami

K bodu 6. Určenie úväzku starostu obce Veľká Ves
Starosta uviedol, že OR odporúča pre celé volebné obdobie určiť jeden volebný obvod s piatimi
poslancami a plný (100%) úväzok starostu obce.
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Uznesenie č. 156/25/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

A) Určuje
1. v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Veľká Ves v novom volebnom
období 2018 – 2022 na plný úväzok.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Ján Golčiter, Miroslav Hanes, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0

K bodu 7. Správa audítora účtovnej závierky za rok 2017
Starosta predložil a prečítal správu nezvislého audítora účtovnej závierky obce Veľká Ves
k 31.12.2017, ktorú spracoval nezávislí audítor Ing. Tibor Pefčík. Audítorský názor znie - „Účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Veľká Ves k 31.12.2017 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov“.
Uznesenie č. 157 / 25 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
1. Správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Veľká Ves k 31.12.2017

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Ján Golčiter, Miroslav Hanes, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0

K bodu 8. Návrh na čerpanie rezervného fondu
Starosta predložil návrh na čerpanie rezervného fondu obce Veľká Ves, na krytie kapitálových
výdavkov "Spevnené plochy pred Evanjelickým a Katolíckym kostolom, Vybudovanie verejného
osvetlenia na novej ulici a splátky za obecné auto.
Uznesenie č. 158 / 25 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce Veľká Ves v roku 2018 na kapitálové
výdavky v sume 31 124,00 EUR
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Miroslav Hanes, Ján Golčiter, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0

K bodu 9. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Veľká Ves za rok 2018
Starosta predložil návrh na Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, v ktorom odporúča poslancom OZ
schváliť presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené
prekročenie výdavkov a povolené prekročenie príjmových finančných operácií.
Uznesenie č. 159 / 25 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 podľa §14 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a) podľa písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
b) podľa písm. c) povolené prekročenie výdavkov
- použitie rezervného fondu v sume 31 124,00 EUR
- použitie prostriedkov zo štátneho fondu 10 000,00 EUR
c) podľa písm. d) povolené prekročenie finančných príjmov
- zapojenie schváleného použitia rezervného fondu v sume 31 124,00 EUR
- zapojenie prostriedkov zo štátneho fondu 10 000,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Miroslav Hanes, Ján Golčiter, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0

K bodu 10. Kultúrne podujatie – Brdárska kapustnica
Starosta informoval, že kultúrne podujatie „Brdárska kapustnica“ je naplánovaná na deň 22.9.2018.
Poslanci na toto kultúrne podujatie navrhli a odsúhlasili finančnú čiastku vo výške 700,00 Eur.
Uznesenie č. 160/ 25 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Finančnú čiastku 700,00 EUR na pokrytie nákladov na kultúrne podujatie „Brdárska
kapustnica“

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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5, (Miroslav Hanes, Ján Golčiter, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Segeč)
0
0
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K bodu 11. Návrh na doplnenie verejného osvetlenia pri novo stavbách
Starosta predložil poslancom návrh na doplnenie verejného osvetlenia pri novo stavbách, zo štátneho
príspevku boli zakúpené hliníkové stĺpy, ktoré starosta navrhol osadiť k novým rodinným domom,
nakoľko na tej ulici nie je žiadne osvetlenie, a je potrebné spraviť opatrenia kvôli bezpečnosti. Starosta
osloví BBSK kvôli súhlasu na osadenie týchto stĺpov, pokiaľ BBSK nepovolí osadenie týchto stĺpov
na ich pozemku, tak sa oslovia stavebníci aby povolili osadenie stĺpov na ich časti pozemkov.
K bodu 12. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne.
K bodu 13. Diskusia
Bola podaná otázka ohľadom internetu od pána Gombalu, kedy bude tento projekt zrealizovaný.
Starosta informoval poslancov, že nemá žiadne bližšie informácie od pána Gombalu, len že tam nastali
komplikácie a realizácia sa posúva na neskôr.
K bodu 14. Záver
Starosta poďakoval prítomným za ich účasť na pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:17 hod.

Zapísala: Ing. Jana Sujová, v.r.
Jozef Líška, v.r.
starosta obce
Overovatelia:

MVDr. Ľuboslav Paál, v.r.

..................................

Miroslav Hanes, v.r. ..................................
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