Zápisnica

napísaná na 2. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 11.12.2014 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 2. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 11.12.2014 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing. Ladislav
Forró, starosta obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia,
Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav
1.
Starosta obce otvoril zasadnutie rokovania OZ a podal návrh na program
rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovatelky
3. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
4. Kontrola inventarizácie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce
6. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2014,2015-17
7. Vymenovanie členov inventarizačnej komisie
8. Zriadenie školskej rady
9. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver zasadnutia
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 7/

2. Starosta obce požiadal OZ aby podali návrh na overovateľov zápisnice,
členov návrhovej komisie a na zapisovateľku.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení / za 7 hlasov/:
- Bučai Attila Czafrangóová Boglárka,
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 7 hlasov/:
- Ing.Varga Ladislav, Habardik Jozef
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 7 hlasov/
3. Hlavná kontrolórka obce privítala nových poslancov a popriala im úspešnú prácu
v novom volebnom období, potom povedala niekoľko slov o tom aké má povinnosti
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hlavná kontrolorka obce. Ďalej predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra. Plán kontrolnej činnosti, ktorý je prílohou zápisnice OZ schvaľuje /za
7hlasov/
4.
Ďalej hlavná kontrolórka Ing.Marta Szoboszlaiová oboznámila OZ so
správou o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie. Počas kontroly bola
kontrolovaná inventarizácia majetku a záväzkov na základe vnútorných smerníc.
Kontrolou zistené nedostatky je potrebné opraviť v príslušných evidenciách majetku
ako aj v účtovníctve. Správa z kontroly, ktorú OZ berie na vedomie je prílohou
zápisnice. / za 7 hlasov/
Kontrolou inventúrneho súpisu nezaradeného majetku bolo zistené, že sa v zozname
nachádza aj nedokončený kultúrny dom v hodnote 118734,16 eur. Nakoľko sa
jedná o stavbu ktorá sa dlhodobo amortizuje a na základe predpokladov sa
neplánuje jeho dokončenie bolo by vhodné uplatniť odpisový režim aby sa
zabezpečilo reálne ocenenie tejto stavby v účtovníctve.
OZ schválilo zaradenie uvedeného kultúrneho domu dňom 01.01.2015./za 7 hlasov/
5. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Szoboszlaiová Marta oboznámila OZ so
stanoviskom k viacročnému rozpočtu obce na roky 2014, 2015-2017, v ktorom
skúmala formálnosť, zákonnosť a súlad so všeobecne záväznými nariadeniami.
Stanovisko hlavného kontrolóra OZ berie na vedomie . /za 7 hlasov/
Stanovisko je prílohou zápisnice
6.Účtovníčka obce oboznámila OZ, z návrhom viacročného rozpočtu na roky 2014,
2015-2017. Rozpočet je členený na bežný rozpočet, na kapitálový rozpočet a na
finančné operácie
Návrh rozpočtu bol doručení členom OZ. Tento návrh medzičasom bol doplnení
nasledovne:
Príjmy:
zvýšenie
celkom
1 41

111 003

Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej s

+10000

117700

Výdavky:
01

4

2 41

716

Projekt - voda Hliník

4000

4000

01

5

2 41

716

Projekt nájomné byty

4000

4000

08

2

2 41

716

Cintorín - projektová
dokumentácia

2000

2000

Dôvodom zmeny je, že treba vybudovať vodovod v časti obce Hliník. Prvým krokom
k tomu aby bolo možné žiadať peniaze z eurofondov je, aby bola vyhotovená
projektová dokumentácia.
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Obec má v pláne stavať nájomné byty. Je potrebné vyhotoviť tiež projektovú
dokumentáciu. Ďalej treba modernizovať dom smútku /rozšíriť strechu/. Tiež je
nevyhnutné aby sa vypracovala projektová dokumentácia.

.........................................................................................................................................
7.Určenie výšky odmeny poslancov
Poslanci navrhli výšku odmeny poslancov: štvťročne 50,- eur
Výška odmeny poslancov bola schválená OZ /za 5, proti 1,zdržal sa 1/
Ruhásová Terézia a Bc.Czafrangóová Boglárka sa vzdáva štvrťročnej odmeny
a zároveň žiada schváliť, aby sumou ich štvrťročnej odmeny spolu vo výške 400,-eur
bol v rozpočte zvýšený výdavok na príspievanie miestnej kultúrnej organizácia
Csemadok (t.j. na 1400,-eur)
Ing.Varga Ladislav sa vzdáva štvrťročnej odmeny a zároveň žiada schváliť, aby
sumou jeho štvrťročnej odmeny spolu vo výške 200,-eur bol v rozpočte zvýšený
výdavok na prispievanie miestneho klubu pre dôchodcov.

....................................................................................................................................
Napokon zmeny vo viacročnom rozpočte na roky 2014,2015-2017 OZ schválilo a je
prílohou zápisnice./za 5 hlasov 1 proti, 1 sa zdržal/

8.Poslanec Ing. Ladislav Varga žiada starostu obce, aby vyžiadal stanovisko
prokuratúry vo veci, ako sa má určiť plat starostu / za 4 hlasov, 1 proti, 2 zdržali sa/
9. Zriadenie školskej rady
Školská rada sa bude skladať z troch rodičov, z dvoch poslancov OZ a z jedného
zamestnanca.
OZ schválilo za členov do školskej rady z členov OZ pána Jozefa Nagya a Tibora
Slávika. /za 5 hlasov, zdržali sa 2/
10. Nakoľko k 31.12.2014 je potrebné inventarizovať majetok a záväzky obce, treba
vymenovať inventarizačnú komisiu. Za členov do komisie boli z OZ navrhnutí Jozef
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Nagy, Jozef Habardik . OZ schválilo za navrhnutých poslancov za členov komisie /za
7 hlasov/
11. V diskusii sa diskutovalo o nájomných bytoch. Niektoré sú skutočne vo veľmi zlom
stave. Materiál, ktorý bol nakúpený na opravu, nájomníci rozpredali. Minimálna výšky
nájomného neumožňuje uskutočniť väčšie opravy.
Ing.L.Varga žiadal aby sa určil dátum nasledujúceho zasadnutia. Starosta Ing.L.Forró
oznámil, že ďalšie zasadnutie bude zvolávať niekedy v januári, keď už bude mať
v rukách projekty nájomných bytov. Bude sa hovoriť aj o plnení rozpočtu za rok 2014a
o závierke roka 2014.
Ing.L.Varga opätovne žiadal aby v predchádzajúcej zápisnici bol bod 9. zmenení.
V bode 9. Zápisnice zo dňa 21.11.2014 bude uvedené, že : za 3 hlasov, proti 4
12. Starosta obce požiadal poslancov o schválenie uznesenia.
Po zhrnutí priebehu celého zasadnutia OZ schválilo uznesenie /za 7 hlasov/
Na záver starosta obce sa opýtal všetkých prítomných, či má niekto ďalšiu otázku.
Otázky neboli, preto poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
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Uznesenia
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 11.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/1
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje program rokovania
1. Zahájenie
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovatelky
3. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
4. Kontrola inventarizácie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce
6. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2014,2015-17
7. Vymenovanie členov inventarizačnej komisie
8. Zriadenie školskej rady
9. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovatelky

Uznesenie č. 2/2
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.vymenuje za
a.) členov návrhovej komisie:
- Attila Bučai, Boglárka Czafrangóová
za overovateľov zápisnice:
- Jozef Habardik, Ing. Ladislav Varga
b.) zapisovateľka: Jancsárová Viola
3. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Uznesenie č.2/ 3
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na rok 2015
4. Kontrola inventarizácie

Uznesenie č. 2/4
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
Správu z kontroly inventarizácie majetku obce
B. schvaľuje
zaradenie kultúrneho domu do majetku dňom 01.01.2015
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce

Uznesenie č. 2/5
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce
6. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2014,2015-17

Uznesenie č. 2/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.schvaľuje
Viacročný rozpočet na roky 2014,2015-17
7.Určenie výšky odmeny poslancov

Uznesenie č. 2/7
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Schvaľuje
Výšku odmeny poslancov na 50,- eur štvrťročne
B. Berie na vedomie, že
- Ruhásová Terézia a Bc.Czafrangóová Boglárka sa vzdáva štvrťročnej odmeny vo výške 400,-eur
v prospech miestnej kultúrnej organizácia Csemadok
- Ing.Varga Ladislav sa vzdáva štvrťročnej odmeny vo výške 200,-eur v prospech miestneho klubu
pre dôchodcov.
8. Stanovisko prokuratúry vo veci určenia platu starostu

Uznesenie č. 2/8
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Poveruje
starostu obce aby vyžiadal stanovisko prokuratúry vo veci určenia platu starostu
9. Zriadenie školskej rady

Uznesenie č. 2/9
A. menuje
Za členov do školskej rady:
Jozefa Nagya, Tibora Slávika
10.Vymenovanie členov inventarizačnej komisie

Uznesenie č. 2/10
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.menuje
Za členov inventarizačnej komisie:
Jozefa Nagya, Jozefa Habardika
Vo Vrbovej nad Váhom, 20.12.2014

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Overovatelia:
Habardik Jozef ..……………………….
Ing.Varga Ladislav……………………...
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