OBEC VEĽKÁ VES

Zápisnica
Z pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.08.2014 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
Správa z kontroly finančného hospodárenia obce Veľká Ves k 31.7.2014
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves na volebné
obdobie rokov 2014 - 2018
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Veľká Ves na volebné obdobie rokov 2014 – 2018
Údržba budovy obecného úradu (Projekt čiastočne financovaný z MF SR)
Návrh na výstavbu miestnej komunikácie od rodinného domu č. 62 po bytovku č. 61
Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry pri tvorbe rozpočtu obce Veľká Ves na nasledujúce rozpočtové
obdobia zákon č. 426/2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Návrh na 3.úpravu rozpočtu na rok 2014
Rôzne
Návrh Uznesenia
Diskusia
Záver

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce J. Líška otvoril zasadnutie privítaním poslancov na 20-om zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Prečítal program ktorým sa pracovné zasadnutie bude niesť.

2.
Určenie zapisovateľa
Zapisovateľ: Brigita Petianová
3.
Podnety občanov
Neboli žiadne podnety od občanov
4.
Kontrola Uznesenia
Starosta obce prečítal Uznesenia z predošlého zasadnutia a informoval o plnení uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
5.
Správa z kontroly finančného hospodárenia obce Veľká Ves k 31.7.2014
Hlavná kontrolórka obce p. Sujová prečítala správu o finančnom hospodárení obce k 31. júlu 2014. Správa je
priložená ako príloha č. 1 k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
a) Berie na vedomie 1. Správu z kontroly o finančnom hospodárení obce Veľká Ves k 31.7.2014
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Plán kontrolnej činnosti bol
jednohlasne odsúhlasený bez pripomienok a bez doplnkov.
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

7. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves na
volebné obdobie rokov 2014 - 2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a na základe predloženej dôvodovej správy určuje podľa zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov počet poslancov obecného
zastupiteľstva obce Veľká Ves na volebné obdobie rokov 2014-2018 a to 5 poslancov a určuje jeden volebný
obvod.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
U r č u j e 1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves na volebné obdobie rokov 2014 –
2018 a to 5 poslancov
2. jeden volebný obvod Obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves na volebné obdobie rokov
2014 -2018 s 5-timi poslancami
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Veľká Ves na volebné obdobie rokov 2014-2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi prerokovalo predmetný návrh podľa dôvodovej a schválilo výkon
funkcie starostu obce Veľká Ves na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 20142018
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 74
správy
S c h v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu Obce Veľká Ves na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie
vo volebnom období rokov 2014-2018
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: - 0

9. Údržba budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Starosta informoval poslancov s prijatou dotáciou z Ministerstva financií SR vo výške 3 750,00 Eur na
čiastočnú úhradu nákladov na údržbu budovy obecného domu a kultúrneho domu. Boli oslovené firmy na
predmetnú údržbu, len jedna podala ponuku na realizáciu. Nakoľko nebol poskytnutý príspevok z MF SR
v plnej výške, ktorý obec žiadala a v rozpočte obce nie sú finančné prostriedky pokryť celú údržbu budov. Po
prerokovaní sa dohodli na údržbe čelných pohľadov budov obecného domu ako aj čelného pohľadu kultúrneho
domu.
10. Návrh na výstavbu miestnej komunikácie od rodinného domu č. 62 po bytovku č. 61
Starosta informoval a predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu miestnej komunikácie od rodinného domu
č. 62 po bytovku č. 61. Poslanci súhlasili z uvedenou rekonštrukciou a zároveň odsúhlasili čerpanie finančných
prostriedkov z Rezervného fondu obce na uvedenú rekonštrukciu miestnej komunikácie v celkovej výške
5 720,48 Eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
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S c h v a ľ u j e 1. Rekonštrukciu miestnej komunikácie od rodinného domu č. 62 po bytovku č. 61
Hlasovanie
ZA: M. Hanes, M. Lörinčíková, MVDr. Ľ. Paál,, Mgr. J. Oravcová, JUDr. I. Bračoková
PROTI: - 0
ZDRŽALI SA: 0

11. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry pri tvorbe rozpočtu obce Veľká Ves na
nasledujúce rozpočtové obdobia podľa zákona č. 426/2013 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Starosta predložila návrh a prečítal dôvodovú správu na neuplatňovanie programovej štruktúry pri tvorbe
rozpočtu obce Veľká Ves, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Poslanci odsúhlasili neuplatňovanie programovej
štruktúry podľa priloženej dôvodovej správy.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

a) S c h v a ľ u j e návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry pri tvorbe rozpočtu obce na
nasledujúce rozpočtové roky

12. Návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2014
Poslanci po prerokovaní predloženého návrhu na III. Zmenu rozpočtu na rok 2014 nemali žiadne pripomienky
a tak podľa dôvodovej správy schválili III. Úpravu rozpočtu na rok 2014 jednohlasne.
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. 77
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
a) Berie na vedomie Dôvodovú správu k Návrhu na III. zmenu rozpočtu Obce Veľká Ves na

rok 2014
b) S c h v a ľ u j e 1. III. Zmenu rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2014 v zmysle predloženej
Dôvodovej správy
2.Použitie prostriedkov Rezervného fondu Obce Veľká Ves v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 1 320,00 Eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie
13. Rôzne
14. Návrh Uznesení
Pani Petianová predstavila znenie uznesení
15. Diskusia
Nebol žiadny príspevok do diskusie

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

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