Zápisnica OZ č. 19/2017 zo dňa 24.08.2017

Zápisnica č. 19/2017
z pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veká Ves
konaného dňa 24. august 2017
Prítomní:
Jozef Líška, starosta obce
Poslanci:
prítomní: Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík
ospravedlnený: Miroslav Hanes,
Ďalší prítomní: Ing. Jana Sujová, zamestnanec obce
K bod 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta Jozef Líška (ďalej len starosta) úvodom privítal prítomných poslancov. Starosta
konštatoval že o 19-tejhodine sú prítomní 4 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. Hlavný kontrolór – vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky
6. Návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra obce Veľká Ves
7. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľká Ves
8. Správa audítora účtovnej závierky za rok 2016
9. Informácia o výstavbe chodníka
10. Návrh na čerpanie rezervného fondu
11. Návrh na II. zmenu rozpočtu obce Veľká Ves na rok 2017
12. Brdárska kapustnica - príprava
13. Zrušenie prechodu pre chodcov
14. Informácia k výzve Environmentálneho fondu (Zberný dvor)
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku Ing. Janu Sujovú pracovníčku obce, a za overovateľov Jána
Golčitera a Michala Kulicha. Starosta dal hlasovať k bodom programu.
Uznesenie č. 108 /19 /2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi dňa 24.08.2017
2. Za zapisovateľku Ing. Janu Sujovú, pracovníčku obce Veľká Ves
3. Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice Jána Golčitera a Michala Kulicha
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 3. Podnety prítomných občanov
p. Paál – podať sťažnosť ohľadom slabého signálu mobilných sietí .

K bodu 4. Kontrola Uznesení
Starosta prečítal a skonštatoval, že Uznesenia z predošlého pracovného zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Veľká Ves ktoré sú ku dňu 24.08.2017 splnené.

K bodu 5. Hlavný kontrolór vzdanie sa funkcie
Hlavná kontrolórka Brigita Petianová sa písomne vzdala funkcie hlavnej kontrolórky k 01.08.2017.
Uznesenie č. 109/19/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
1. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Veľká Ves k 01.08.2017

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 6. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Ves
Starosta predložil poslancom návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra obce Veľká Ves. Poslanci
schválili podmienky a voľbu hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 110/19/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) vyhlasuje

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi uznesením č. 110/19/2017 zo dňa 24.08.2017, podľa
ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súvislosti so vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra obce dňom 01.08.2017
a určuje deň konania voľby na 13.10.2017 o 18:20 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Veľkej Vsi. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 12 % mesačného
pracovného času – t.j. 18 hod./4,5 hod. mesačne /týždenne/.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na
Obecnom úrade vo Veľkej Vsi v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 29.09.2017.
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B) určuje

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie,
kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia /diplomu/.
Požiadavka odbornej praxe : 5 rokov v oblasti verejnej správy.
2/
-

Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,
spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,
bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
pracovný úväzok 0,12

V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom
obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú
zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného
predpisu.
Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia
zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky,
dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Veľká Ves
K predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Ves č. 1/2017 poslanci nemali
žiadne doplňovacie a ani iné pripomienky
Uznesenie č. 111 / 19/ 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Veľká Ves
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 8. Správa audítora účtovnej závierky za rok 2016
Starosta predložil a prečítal správu nezávislého audítora za rok 2016 pre obecné zastupiteľstvo k
vykonaniu auditu. Poslanci nemali žiadne pripomienky
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Uznesenie č. 112 / 19 / 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
1 Správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Veľká Ves k 31.12.2016

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 9. Informácia o výstavbe chodníka
Starosta informoval poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii miestneho chodníka. Zmluva o dielo bola
uzavretá s podnikateľom: Ladislav Varga – Maky. Na základe zmluvy Obec zaplatí za vykonané dielo
sumu vo výške 6 250,00 Eur bez DPH.

K bodu 10. Návrh na čerpanie rezervného fondu
Starosta dal návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu. Poslanci odsúhlasili použitie
prostriedkov z Rezervného fondu obce na uvedenú rekonštrukciu miestneho chodníka na p. č. 834/2
v sume 5 153,00 Eur.
Uznesenie č. 113 / 19 / 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce Veľká Ves v roku 2017 na kapitálový výdavok
rekonštrukcia miestneho chodníka na p. č. 834/2 v sume 5 153,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 11. Návrh na II. zmenu rozpočtu obce Veľká Ves na rok 2017
Starosta predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2017, kde sa jedná o povolené prekročenie
príjmov a výdavkov. Jedná sa o prekročenie finančných príjmov - zapojenie schváleného použitia
rezervného fondu. Povolené prekročenie finančných výdavkov – použitie rezervného fondu na
kapitálový výdavok – rekonštrukcie miestneho chodníka
Uznesenie č. 114 / 19 / 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 podľa §14 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a) podľa písm. c) povolené prekročenie výdavkov
- použitie rezervného fondu v sume 5 153,00 EUR
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b) podľa písm. d) povolené prekročenie finančných príjmov
- zapojenie schváleného použitia rezervného fondu v sume 5 153,00 EUR
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 12. Brdárska kapustnica - príprava
Starosta informoval, že kultúrne podujatie „Brdárska kapustnica“ je naplánovaná na deň 16.9.2017.
Poslanci na toto kultúrne podujatie navrhli a odsúhlasili finančnú čiastku vo výške 700,00 Eur.
Starosta taktiež navrhol finančný dar pre Marianu Antalíkovú za reprezentáciu obce, poslanci navrhli
a odsúhlasili finančnú čiastku vo výške 50,00 Eur.
Uznesenie č. 115 / 19 / 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Finančnú čiastku 700,00 EUR na pokrytie nákladov na kultúrne podujatie „Brdárska
kapustnica“
2. Finančný dar 50,00 EUR pre Marianu Antalíkovú za reprezentáciu obce, ktorý prevezme
zákonný zástupca Tibor Nagy na kultúrnom podujatí „Brdárska kapustnica“
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Ján Golčiter, MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík)
0
0

K bodu 13. Zrušenie prechodu pre chodcov
Na základe listu s odboru dopravy a podnetu dopravného inšpektorátu v Lučenci na zrušenie prechodu
pre chodcov ktorý nespĺňa podmienky zákona o doprave, padol návrh na zrušenie. Poslanci boli
informovaný o tejto skutočnosti a nesúhlasili so zrušením prechodu pre chodcov a uzniesli sa na tom,
že obec bude hľadať finančné prostriedky v roku 2018 na zvýšenie bezpečnosti prechodu pre
chodcov.
Uznesenie č. 116 / 19 / 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Nesúhlasí
1. Nesúhlasí so zrušením prechodu pre chodcov
2. Obec bude hľadať finančné prostriedky v roku 2018 na zvýšenie bezpečnosti prechodu pre
chodcov

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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0
0
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K bodu 14. Informácia k výzve Environmentálneho fondu (Zberný dvor)
Starosta informoval poslancov o zriadení Zberného dvoru na biologicky rozložiteľného odpadu čiže
zeleň z obecných plôch.
K bodu 15. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne
K bodu 16. Diskusia
Nebola
K bodu 17. Záver
Starosta poďakoval prítomným za ich účasť na pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:35 hod.

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

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

Michal Kulich, v.r. ..................................
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