OBEC VEĽKÁ VES

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2014 v zasadačke obecného úradu vo Veľkej Vsi
Prítomní: Všetci poslanci
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola Uznesenia
Podnety občanov
Záverečný účet obce Veľká Ves a výsledok hospodárenia za rok 2013
Výročná správa obce Veľká Ves za rok 2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Ves
Financovanie z rozpočtu obce „Príma letný tábor“ organizovaného obcou Veľká Ves
Kultúrno spoločenská akcia „Brdárska kapustnica v roku 2014“ jej organizačné a finančné zabezpečenie
Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou (od s.č.125 až po s.č.138) parc. čísla 831/4, 831/5, 831/106 a 831/107
Návrh na 2.úpravu rozpočtu na rok 2014
Stožok - Guľášmajster
Rôzne
Návrh Uznesenia
Diskusia
Záver

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce J. Líška otvoril zasadnutie privítaním poslancov na 19-om zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Prečítal program ktorým sa pracovné zasadnutie bude niesť.

2.
Určenie zapisovateľa
Zapisovateľ: Brigita Petianová
3.
Podnety občanov
Poslankyňa JUDr. Bračoková tlmočila pripomienku p. Hercegovej, ktorá apeluje na vykosenie verejného
priestranstva nad ich rodinným domom. JUDr. Bračoková k tomu podotkla aj iné miesta verejného
priestranstva pred rodinnými domami v obci, ktoré tiež nie sú udržiavané. Starosta na to odpovedal nakoľko
je v obci len jeden pracovník na obecné služby nestíha všetko porobiť a chodím aj ja vypomáhať pri kosení,
nakoľko je počasie priaznivé tráva rýchlo rastie. Od občanov bol aj návrh aby sa vybudoval chodník od hlavnej
križovatky smerom na Lučenec (od č. domu 96 po č. domu 147). Starosta odpovedal, že nad týmto už uvažoval
a súhlasí s vybudovaním, len bude sa jedná ako sa k tomu postavia cestári koľko metrov od cesty
obhospodarujú cestné stavby.
4.
Kontrola Uznesenia
Starosta obce prečítal Uznesenia z predošlého zasadnutia a informoval o plnení uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
5.

Záverečný účet obce Veľká Ves za rok 2013

Záverečný účet obdržali v písomnej forme všetci poslanci. Petianová vysvetlila že obec nemá žiadnu istinu a
hospodárenie za rok 2013 skončilo s prebytkom 4 352,62 Eur. Obecné zastupiteľstvo má rozhodnúť o prebytku
a previesť ho do rezervného fondu Obce Veľká Ves. Finančné prostriedky z rezervného fondu sa môžu použiť
len na kapitálové výdavky, ktoré je možné čerpať len so súhlasom obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
a) Berie na vedomie 1. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Veľká Ves za rok 2013
2. Stanovisko hlavného kontrolóra
b) S c h v a ľ u j e 1. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Veľká Ves za rok 2013
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2. celoročné hospodárenia Obce Veľká Ves bez výhrad
3. tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4 352,62 Eur
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

6. Výročná správa obce Veľká Ves za rok 2013
Starosta požiadal o vyjadrenie k výročnej správe, ktorú obdržali poslanci spolu s pozvánkou. K uvedenej
výročnej správe neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
Berie na vedomie Výročnú správu Obce Veľká Ves za rok 2013
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Veľká Ves
Poslanci po úprave jednotlivým bodov všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce jednohlasne schválili.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Veľká Ves
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

8. Financovanie z rozpočtu obce „Prima letný tábor“ organizovaného obcou Veľká Ves
Starosta zhodnotil doteraz organizované letné tábory, ktoré boli pre deti veľmi úspešné. Poslanci preto
odsúhlasili finančnú čiastku vo výške 1 700,00 Eur na financovanie letného tábora v roku 2014.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
S c h v a ľ u j e Finančnú čiastku vo výške 1 700,00 Eur na pokrytie nákladov letného tábora v roku 2014
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

9. Kultúrno spoločenská akcia „Brdárska kapustnica v roku 2014“ jej organizačné a finančné
zabezpečenie
Starosta informoval o organizovaní súťaže vo varení kapustnice pod názvom „Brdárska kapustnica“, ktorá sa
v tomto roku bude konať 20. septembra 2014.
10. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou (od súp.č. 125 až po súp.č. 138) parc. čísla
831/4, 831/5, 831/106 a 831/107
Starosta informoval poslancov o miestnej komunikácii pod ktorou nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy
pozemkov. Pri spracovaní registra obnovy evidencie pozemkov sa prihlásili majitelia pozemkov pod uvedenou
miestnou komunikáciou. Poslanci poverili JUDr. I. Bračokovú o vypracovanie zmlúv ku kúpe parciel č. 831/4,
831/5, 831/106 a 831/107 a všetky úkony s tým spojené. Odsúhlasili odkúpenie za 1 m2 cenu 3,00 Eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
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S c h v a ľ u j e 1. vykúpenie pozemkov parc. čísel 831/4, 831/5, 831/106 a 831/107 pod miestnou
komunikáciou obce Veľká Ves
2. Cenu za odkúpenie 3,00 Eur za 1m2
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: 0

11. Návrh na 2. zmena rozpočtu obce Veľká Ves na rok 2014
Pracovníčka p. Petianová predložila návrh 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2014. Prečítala dôvodovú správu,
ktorá tvorí prílohu zápisnice. Poslanci odsúhlasili presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na
pokrytie kapitálových výdavkov vo výške 6 502,60 Eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
a) Berie na vedomie Dôvodovú správu k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Veľká Ves na rok

2014
b) S c h v a ľ u j e 1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 502,60 Eur na
pokrytie kapitálových výdavkov rozpočtu obce Veľká Ves

- rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníka
- odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou
2.II. zmenu rozpočtu obce Veľká Ves v celkovej výške 92 914,01 Eur v zmysle
predloženej dôvodovej správy

12. Stožok - guľášmajster
Poslanci na súťaž 31.5.2014 v Stožku vo varení guľáša „Guľášmajster“, odsúhlasili finančný príspevok vo
výške 150,00 Eur
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

a) Schvaľuje príspevok finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 150,00 Eur na súťaž
vo varení guľáša „Guľášmajster“ v Stožku.
13. Rôzne
Starosta informoval poslancov o zájazde do Štúrova na kúpalisko VADAŠ, ktorý obec organizuje každoročne.
Teraz poslanci mali pripomienku aby sa neorganizoval posledný augustový týždeň. Preto sa dohodli, že zájazd
do Štúrova sa uskutoční 23. augusta 2014.
Starosta informoval o aktivačných prácach v obci Veľká Ves. V súčasnej dobe obec má prijatého len jedného
pracovníka a to na menšie obecné služby. Do dnešného dňa sa na Obec neprihlásil ani jeden nezamestnaný poberateľ hmotnej núdze. Preto nie je možné aby jeden pracovník na obecných službách stihol porobiť.
14. Návrh Uznesení
Pani Petianová predstavila znenie uznesení
15. Diskusia
Nebol žiadny príspevok do diskusie

3

OBEC VEĽKÁ VES
16. Záver
Starosta poďakoval poslancom za ich účasť na pracovnom zasadnutí
Overovatelia: Mgr. Jarmila Oravcová ….........................................
JUDr. Iveta Bračoková …...........................................

Zapísala: Brigita Petianová
…..................................................
Jozef Líška
starosta obce
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