Zápisnica
napísaná na 14.zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 12.12.2013 o 170o hodine
na Obecnom úrade
vo Vrbovej nad Váhom

Zápisnica

napísaná na 14. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 12.12.2014 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing.
Forró Ladislav, starosta obce za prítomnosti poslancov OZ:
Bučai Attila, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Šudáková Ildikó, Varga
Ladislav
1.
Starosta obce podal návrh na program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovatelky
3. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtového hospodárenia za III.štvrťrok 2013
4. Správa o výsledku kontroly – miestne dane
5. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6 Návrh na odpis pohľadávok
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce
8. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2013,2014-16
9. Schválenie VZN o správnych poplatkoch
10. Prejednanie žiadosti L.Macejka,E.Chlebnickej,J.Vörösa
12. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver zasadnutia
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 5/
2.
Starosta obce podal návrh na overovateľov zápisnice, členov
návrhovej komisie a na zapisovateľku.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení / za 5 hlasov/:
- Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó,Varga Ladislav
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 5 hlasov/:
- Nagy Jozef, Bučai Attila
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 5 hlasov/
3.
a.)Hlavná kontrolórka obce predniesla stručne správu o výsledku
kontroly vyrubovania a vymáhania miestnych daní z nehnuteľností na
základe príslušných zákonov. OZ berie na vedomie správu Ing.Marty
Szoboszlaiovej, ktorá je prílohou zápisnice. /za 5 hlasov/
b.)Ďalej bolo OZ oboznámené so správou o výsledku kontroly plnenia
príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia za

III.štvrťrok 2013. V niektorých prípadoch bolo zistené čerpanie výdavkov
bez schváleného rozpočtu, preto treba schváliť zmenu rozpočtu. Celkový
rozpočet je schodkový, do konca roka ho treba vyrovnať. Správa o výsledku
kontroly za III. štvťrok 2013, ktorú OZ berie na vedomie je prílohou
zápisnice. /za 5 hlasov/
- Na zasadnutie prišiel poslanec: Tomáš Simonics
4.
Hlavná kontrolórka obce zostavila návrh plánu kontrolnej činnosti
na rok 2014. OZ schvaľuje predložený návrh. Návrh plánu kontrolnej
činnosti na rok 2014 je prílohou zápisnice./ za 5 hlasov,zdržal sa 1/.
5.
Na návrh kontrolórky počas kontroly vymáhania daní K.
Hortolányiová vypracovala návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
obce Vrbová nad Váhom. Návrh, ktorý je prílohou zápisnice bol preskúmaný
členmi OZ a bol schválený /za 6hlasov/.
6.
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Szoboszlaiová Marta oboznámila OZ
so stanoviskom k viacročnému rozpočtu obce na roky 2013, 2014-2016,
v ktorom skúmala zákonnosť a súlad so všeobecne záväznými nariadeniami.
Stanovisko hlavného kontrolóra OZ berie na vedomie . /za 6 hlasov/
Stanovisko je prílohou zápisnice
7.
Účtovníčka obce oboznámila OZ, z návrhom na zmenu rozpočtu na
rok 2013 a s viacročným rozpočtom na roky 2014-2016.
K viacročnému rozpočtu boli pripomienky :
- Podľa názoru OZ treba znížiť telekomunikačné poplatky a meniť
internet na nižšiu tarifu
- V rozpočte (714 004) na roky 2014-2016 zostala suma 2800,- eur
na nákup kosačky. Táto suma bola prerozdelená nasledovne:
400,00 eur na všeobecný materiál pre márnicu,100,00 eur pre
vzpieračov, 2300,00 eur na opravu budovy materskej školy.
Napokon zmeny v rozpočte na rok 2013 a trojročný rozpočet na roky 20142016 OZ schválilo a je prílohou zápisnice./za 6 hlasov/
8.
Starosta obce podal návrh na VZN č.1/2013 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Vrbovej
nad Váhom. VZN upravuje vyberanie a vymáhanie poplatkov za úkony
vykonávané pri výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. OZ schválilo uvedené VZN, ktoré je prílohou zápisnice.
/ za 6 hlasov/.
9.
Prerokovanie žiadostí občanov:
(L.Macejko,J.Voros,E.Chlebnická,K.Koči)
V súvislosti so žiadosťou L.Macejka a aj iných nespokojných občanov,
starosta obce oznámil, že nebude vyrubený poplatok za odvoz komunálneho
odpadu pre tých občanov, od ktorých nie je zabezpečený odvoz odpadu
napriek tomu, že týmto krokom obec porušuje zákon. Ďalej oprava cesty
a vybudovanie verejného osvetleniaa v lokalite, kde pán Macejko kúpil

nehnuteľnosť je finančne náročná. Obec momentálne nemá finančné
prostriedky na takéto opravy.
Pán J.Voros žiada o vybudovanie panelovej cesty k rodinnému domu, kde
býva. OZ prispelo k záveru, že k tejto žiadosti sa možno vrátiť len vtedy, ak
to umožní rozpočet obce. Pán J.Voros tiež namieta, že nemá pitnú vodu.
Pitnú vodu si môže napustiť v vodovodu pri obecnom úrade.
E.Chlebnická požiadala o nenávratnú finančnú výpomoc z dôvodu, že nemá
príjem, otec jej dieťaťa neplatí výživné na syna. OZ po prediskutovaní
situácie tejto ženy rozhodlo aby jej boli vydané jedálne lístky na nákup jedla
vo výške 50,- eur vzhľadom na to, že sa blížia Vianoce.
Katarína Kočiová žiada aby jej obec predal pozemok.Vo veci odkúpenia
pozemku OZ sa rozhodlo, že budú rokovať na ďalšom zasadnutí. /za 6
hlasov/
10. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia / za 6 hlasov/.

Uznesenie
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

vo Vrbovej nad Váhom,
konaného dňa 12.12.2013
----------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
uznesením č.14/1
schvaľuje program zasadnutia

uznesením č.14/2
vymenuje za
a.) členov návrhovej komisie:
Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó,Varga Ladislav
za overovateľov zápisnice:
Nagy Jozef, Bučai Attila
b.) zapisovateľka: Jancsárová Viola

uznesením č. 14/3
a.) berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly vyrubovania a vymáhania miestnych daní
z nehnuteľností
b.)berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtové hospodárenia za III.štvrťrok 2013

uznesením č. 14/4
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na rok 2014

uznesením č. 14/5
schvaľuje
Návrh na odpis pohľadávok

uznesením č. 14/6
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce

uznesením č. 14/7

a.)schvaľuje
zmeny v rozpočte na rok 2013
b.)schvaľuje
trojročný rozpočet na roky 2014-16

uznesením č. 14/8
schvaľuje
VZN č.1/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané Obecným úradom vo Vrbovej nad Váhom.

uznesením č. 14/9
a.)berie na vedomie
žiadosti občanov: L.Macejko,J.Voros,E.Chlebnická,K.Kočiová
b.)schvaľuje
rozhodnutie starostu o tom, že nebude vyrubený poplatok za odvoz
komunálneho odpadu pre tých občanov, od ktorých nie je zabezpečený odvoz
odpadu
c.)schvaľuje
aby Emílii Chlebnickej boli vydané jedálne lístky na nákup jedla vo výške
50,- eur
d.)odročuje
rozhodnutie vo veci odpredaja pozemku pre Katarínu Kočiovú

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem :

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 15.12.2013

Ing. Forró Ladislav
starosta obce

