Zápisnica

napísaná na 5. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 20.08.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 5. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 20.08.2015 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, neskôr Ing. Varga Ladislav,
1.
Starosta obce otvoril zasadnutie rokovania OZ a podal návrh na program
rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtového hospodárenia za II.štvrťrok 2015
5. Záverečný účet obce
6. Schválenie auditora
7. VZN o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
8. Zmeny v rozpočte - rozpočtové opatrenie 2/2015
9. Deň obce - správa
10. Diskusia
11. Záver
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 6/
2.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a
zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 6 hlasov/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 6 hlasov /
Bc. Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef
3. Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového
hospodárenia za I.polrok 2015 predniesla kontrolórka obce. V správe uviedla, že
v niektorých prípadoch bolo zistené čerpanie výdavkov bez schváleného rozpočtu,
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resp. bez rozpočtového opatrenia alebo vyššie čerpanie ako je v rozpočte.
Prečerpanie rozpočtu vzniká aj z dôvodov, že existujú nezaplatené faktúry
z minulých rokov . Treba upraviť rozpočet tak a vyčleniť reálne finančné
prostriedky tak, aby dlhy z predchádzajúcich období a aj terajších období boli
vyrovnané. Z dôvodu aby sa nezvyšoval dlh doporučuje pravidelne uhrádzať
faktúry pre spoločnosť Reko a Clean City, ktoré súvisia s uložením a odvozom
komunálneho odpadu.
Ďalej navrhla aby na nasledujúce kalendárne roky bol vypracovaný rozpočet bez
programov z dôvodu zjednodušenia a s ohľadom na to, že ide o malú obec do 2000
obyvateľov čo umožňuje aj zákon č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.Na požiadanie V.Jancsárová prečítala návrh na uznesenie.
A:OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky, ktorá je prílohou zápisnice./za
6 hlasov/
B: OZ schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2016-2018
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov./za 6 hlasov/
4. Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí bol prejednávaný záverečný účet ale
hlasovanie sa neuskutočnilo je potrebné aby sa záverečný účet obce prejednával
opätovne.
Kotrolórka vysvetlila, že podľa zákona OZ musí schváliť záverečný účet alebo bez
výhrad alebo s výhradami, ktoré budú uvedené v zápisnici.
Členovia OZ prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014 uzavreli
s nasledovným výrokom:
Súhlasím s celoročným hospodárením s výhradou z nasledovných dôvodov:
1. Zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami neboli prejednané
v Obecnom zastupiteľstve
2. Ročná účtovná závierka obce nebola overená audítorom, čím nie je dodržaný
§9 ods.4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
/za 6 hlasov/
5. Starosta obce oboznámil OZ s tým, že boli oslovený dvaja auditori aby zaslali
cenovú ponuku na audit pre obec. Potom prečítal ponuku spoločnosti
Partner audit z Bratislavy. Cena 1080,-eur audit sa vykoná na Obecnom úrade.
Druhá spoločnosť /Maria Sokolíková/ nezaslala ponuku z dôvodu, že do
02.09.2015 je zaneprázdnená. Na základe tel rozhovoru táto firma by vykonala
audit cca za 1500,- eur pričom žiadané doklady treba doručiť do Bratislavy.
OZ rozhodlo, aby audit vykonala spoločnosť Partner audit z Bratislavy /za 6
hlasov/
6. A./Pani Jancsárová prečítala návrh VZN obce Vrbová nad Váhom č.1/2015 o
pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a
propagačné účely. OZ schvaľuje VZN č.1/2015, ktoré je přílohou zápisnice. / za 5
hlasov, zdržal sa 1 /
Na zasadnutie došiel poslanec Ing.Varga Ladislav
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B./Návrh VZN Obce Vrbová nad Váhom číslo 2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vrbová nad
Váhom prečítal a vysvetlil starosta obce. OZ schvaľuje VZN č.2/2015, ktoré je
prílohou zápisnice OZ schvaľuje. / za 7 hlasov /
7. Účtovníčka obce oboznámila OZ s rozpočtovým opatrením č.2/2015, ktoré
obsahuje zmeny týkajúce sa finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie 2/2015 je prílohou zápisnice.
Ďalej predniesla návrh na zmeny v rozpočte. Z dôvodu, že projekt na nájomné byty
v tomto roku vypracovaný nebude, tieto peniaze boli rozdelené na úhradu
záväzkov. Nákup budovy /Dandy/ nebude realizovaný, zostatok bol rozdelený na
výdavky hradené v súvislosti so návštevou prezidenta a na neuhradené faktúry
z roku 2014 /vystúpenie umelcov/.
Diskutovalo sa o tom či sa spláca úver do Dexia banky? Žiada sa aby bola
vyhotovená správa o tom koľko a ako sa zráža preplatok mzdy starostu obce.
Prečo nie je umožnené nahladnutie do dokladov v účtovníctve. Či bol starosta na
prokutratúre vyžiadať stanovisko?
Koľko platí obec za odvoz odpadu z obecnej časti Hliník ? Ako platia, či platia
vôbec za odpad obyvatelia tejto časti obce? Ako by sa dal poplatok od nich
inkasovať? Ako vyriešiť problém, aby do kontajneru ktorý je umiestnený v Hliníku
neumiestňovali cudzí občania odpad ? Ako by sam tam mohla umiestniť kamera?
Za zmeny v rozpočte OZ hlasovalo nasledovne: za 3, zdržali sa 2, proti 2
8. Starosta obce prečítal žiadosť miestnej organizácie FK Vrbová nad
Váhom/Kava o zvýšenie príspevku o 500,- eur. Po krátkej diskusii OZ schválilo
zvýšenie príspevku pre organizáciu na výdavkovej strane rozpočtu, tiež schválilo
zvýšenie príjmovej časti rozpočtu a to na položke príjmov z DPFO o 500,- eur.
9. Starosta obce oznámil, že je potrebné opätovne prejednať žiadosť
Katarínay Kočiovej, ktorá podala žiadosť o odpredaj pozemku.
Po diskusii Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre Katarínu
Kočiovú za 600,- eur, pričom platí ostatné výdavky súvisiace s prevodom pozemku.
/za hlasov 7 /
10. Na požiadanie starostu obce pani Jancsárová stručne predniesla správu
o výdavkoch týkajúcich sa dňa obce v roku 2015. Na základe zhrnutia na deň obce
boli vyčíslené vo výške 3220,34 eur, do pokladne sa prijalo zo vstupného 226,50
eur. Vďaka známym z maďarska sa podarilo pozvať niektorých účinkujúcich, ktorí
vystupovali zadarmo / žongléri, gitaristi, vláčik /. RD Vrbová nad Váhom
usporiadalo rodinné súťaže a prispelo s vecnými výhrami, spoločnosť BCF
priniesla skákací hrad pre deti.
11. Diskusii sa hovorilo o tom, že treba vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom
pozemkov, vyhotoviť zoznam pozemkov, ktorý vlastní obec.
Na záver starosta obce sa ukončil zasadnutie poďakoval všetkým za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
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Uznesenia
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 20.08.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 5/1
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtového hospodárenia za II.štvrťrok 2015
5. Záverečný účet obce
6. Schválenie auditora
7. VZN o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
8. Zmeny v rozpočte - rozpočtové opatrenie 2/2015
9. Deň obce - správa
10. Diskusia
11. Záver
2.

Voľba overovateľov zápisnice a zapisovatela

Uznesenie č. 5/2
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.vymenuje za
a) za overovateľov zápisnice:
- Bc.Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef
b) zapisovateľka: Jancsárová Viola
3. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového hospodárenia

Uznesenie č.5/ 3
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového
hospodárenia za I.polrok 2015
B. Schvaĺuje

neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2016-2018 v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
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4. Záverečný účet

Uznesenie č. 5/4
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.Schvaľuje s nasledovným výrokom:

Súhlasím s celoročným hospodárením s výhradou z nasledovných dôvodov:
3. Zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami neboli prejednané
v Obecnom zastupiteľstve
4. Ročná účtovná závierka obce nebola overená audítorom, čím nie je dodržaný
§9 ods.4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
5. Schválenie auditora

Uznesenie č. 5/5
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Schvaľuje

Aby audit za rok 2014 vykonala spoločnosť Partner audit z Bratislavy
6.VZN – rozpočtové prostriedky, trhový poriadok

Uznesenie č. 5/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Schvaľuje
VZN Obce Vrbová nad Váhom č. 1/2015: PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI
PROSTRIEDKAMI NA REPREZENTČNÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY OBCE Vrbová nad Váhom
B. Schvaľuje
VZN Obce Vrbová nad Váhom č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Vrbová nad Váhom
7. Zmeny v rozpočte

Uznesenie č. 5/7
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Neschvaľuje
Zmeny v rozpočte
8. Príspevok – futbalový klub

Uznesenie č. 5/8
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Schvaľuje
Zvýšenie príspevku pre FJ Vrbová nad Váhom/Kava o 500,-eur na výdavkovej strane
rozpočtu
B. Schvaľuje
Zvýšenie na príjmovej strane rozpočtu výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve o 500,- eur
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9.Odpredaj pozemku

Uznesenie č. 5/9
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A./Schvaľuje nadpolovičnou väčšinou poslancov
V súlade §9 ods.2 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj pozemku v katastrálnom území obce Vrbová nad
Váhom parcela č. 4803/11 vo výmere 798 m2 pre Katarínu Kočiovú, r.č.495531/315,
bytom Vrbová nad Váhom, Hliník č. 314 s týmito podmienkami:
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v
prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
B./ Určuje
Cenu pozemku na 600,-eur /slovom šesťsto/

Vo Vrbovej nad Váhom, 27.08.2015

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:

Overovatelia:
Bc.Czafrangóová Boglárka ...……………………….
Habardik Jozef ........................……………………...

Ing.Forró Ladislav
Starosta obce
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