Zápisnica
napísaná na 11. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 18.8.2016 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing. Ladislav Forró,
starosta obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Slávik Tibor,
Ing. Varga Ladislav, ďalej bola prítomná Ing.Szoboszlaiová Marta kontrolórka obce
2. Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 5 hlasov/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 5 hlasov /
- Nagy Jozef, Slávik Tibor
3. Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý po niekoľkých poznámkach bol
schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na
reprezentačné a propagačné účely
7. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového
hospodárenia za II. štvrťrok 2016
8. Rozpočtové opatrenia, zmeny v rozpočte
9. Informácia o smernici o finančnej kontrole
10. Predaj pozemku, predaj bytu
11. Diskusia
12. Záver
Návrh programu rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 5/
4. Na predchádzajúcom zasadnutí neboli dané úlohy na plnenie, preto pokračuje sa
s nasledovným bodom zasadnutia
5. Starosta obce oboznámil OZ s tým, že uplynulo volebné obdobie hlavnej
kontrolórky preto bolo potrebné vyhlásiť výberové konanie. V stanovenom termíne
bola doručená jedna prihláška. Prihláška Ing.Marty Szoboszlaiovej splnila
stanovené podmienky. Bolo prezentované aké doklady predložila, členovia OZ si
tieto doklady mohli prezrieť. Kontrolór obce sa volí tajným hlasovaním. Za členov
počítacieho výboru boli zvolený T.Slávik a Ing.L.Varga. Po odhlasovaní počítací
výbor skonštatoval, že Ing.Marta Szoboszlaiová bola zvolená za hlavnú
kontrolórku obce na ďalšie volebné obdobie. / za 5 hlasov/
OZ chválilo výsledky voľby hlavného kontrolóra / za 5 hlasov/.
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6. Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly dodržania VZN č. 1/2015
o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné
a propagačné účely. Zo schváleného rozpočtu na rok 2016 bolo zistené, že na položke
637 003 propagácia a reklama a na položke 637 036 reprezentačné nebola schválená
žiadna čiastka avšak v podrobnom rozpise schváleného rozpočtu na rok 2016 bola na
položke 633 006 všeobecný materiál uvedená čiastka na občerstvenie vo výške 600,eur. Na tejto položke k 31.5.2016 bolo čerpanie vo výške 92,47 eur.
Po prekontrolovaní predložených účtovných dokladov bolo zistené, že na
reprezentačné a propagačné účely bolo v priebehu mesiacov január až máj 2016
vyčerpaných 92,47 eur, z toho výdavky na reprezentačné účely a pohostenie 76,49 eur
a na propagačné účely 15,98 eur. Správa o výsledku kontroly je prílohou zápisnice,
ktorú OZ berie na vedomie.
7. Kontrolórka obce predniesla správu aj o výsledku kontroly dodržania plnenia
príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia za prvý polrok 2016
v ktorej z dôvodu, že obec čerpala výdavky nad rámec schváleného rozpočtu, navrhuje
vypracovať návrh na zmeny v rozpočte a tieto prejednať na OZ. Ďalej navrhuje
pravidelne vykonávať fin.kontrolu v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite, pričom vysvetľuje zásady fin.kontroly.
Správu o výsledku kontroly, ktorá je prílohou zápisnice OZ berie na vedomie.
/ za 5 hlasov/
8. Účtovníčka obce predniesla zmenu v rozpočte, ktorá sa týka dotácie na zateplenie
materskej školy. Obci schválili dotáciu vo výške 201275,04 eur pričom obec musí
zabezpečiť z vlastných prostriedkov na rekonštrukciu 10593,42 eur. Z dôvodu, že sa
počas diskusie nevedeli dohodnúť, schválenie zmeny rozpočtu sa odročilo na ďalšie
zasadnutie
9. V ďalšom bode sa malo hovoriť o smernici o finančnej kontrole. Z dôvodu, že o
zásadách finančnej kontroly hovorila aj pani kontrolórka, pokračovalo sa s 10. bodom.
10. Starosta obce prečítal žiadosť o kúpu pozemku Štefana Bučaiho. Po diskusii OZ
dospelo k záveru, že berie na vedomie zámer o odkúpenie pozemku uvedeného
v žiadosti a navrhuje kúpnu cenu 3,- eur /m2. /za 5 hlasov/
Ďalšia žiadosť pána M.Mikuleca bola tiež podaná vo veci odkúpenia pozemku.
Po diskusii OZ dospelo k záveru, že berie na vedomie zámer o odkúpenie pozemku
uvedeného v žiadosti a navrhuje kúpnu cenu 3,- eur /m2. /za 5 hlasov/
V nasledujúcej žiadosti pani Erika Ballová požiadala, aby jej umožnilo OZ odkúpiť byt
v ktorom žije . Po diskusii OZ dospelo k záveru, že berie na vedomie zámer
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Miestna organizácia FK Vrbová nad Váhom požiadala o zvýšenie príspevku o 1000,eur. OZ schvaľuje zvýšenie /za 5 hlasov/
11. Starosta obce oznámil OZ, že je potrebné meniť osoby v povodňovom pláne
a v dokumentácii CO. Za člena obecnej povodňovej komisie bol menovaný Tibor
Slávik /Vrbová n.V., Hliník 311,Forlife n.o.Komárno/. Za vedúceho obecnej komisie
pre mimoriadne regulačné opatrenia bol menovaný Attila Bučai /zvárač, živnostník,
Vrbová nad Váhom 115 /
12. Na záver sa hovorilo o tom, že treba riešiť uloženie odpadu v obecnej časti Hliník,
riešiť kosenie a ničenie buriny, pozvánky na zasadnutie zasielať aspoň pred dvoma
týždňami pred zasadnutím.
Vo Vrbovej nad Váhom, 23.08.2016

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Overovatelia:
Jozef Nagy....................……………………...
Tibor Slávik.................................................
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