Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.06.2018, t.j. v
utorok o 18:00 hod. na OCú v Malých Ozorovciach.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Mgr. Milan Dolák, LL.M.
Zistil, že na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci, teda zasadnutie je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil :

Čeľovský Ján
Kačurák Vladimír

Program rokovania :
1.

Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu
rokovania a
schválenie programu rokovania, písomná správa o plnení uznesení obecného úradu

2.

Správa pani nezávislej audítorky o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k
31.12.2017

3.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za

4.

Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2017

5.

Správa hlavnej kontrolorky o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu – daň
z nehnuteľností za rok 2016

6.

Plán kontrol hlavnej kontrolorky na II. polrok 2018

7.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

8.

Informácia o zmene zákona o obecnom zriadení

9.

Ponuka na novú formu informovania obyvateľov prostredníctvom hromadného
posielania SMS správ

10.

Organizácia dňa obce 15.09.2018 – navýšenie rozpočtu

11.

Rôzne

12.

Diskusia

13.

Návrh na uznesenie

rok 2017

Po schválení programu rokovania poslancami a určení overovateľov, starosta obce pristúpil k
prejednaniu jednotlivých bodov programu.

K bodu č. 1. Poslanci OZ schválili program, rozšírený o žiadosť pána farára Čelára o pomoc
pri oprave fasády murovanej zvonice a návrh na spoluprácu od pána Jozefa Kolára pri oprave
rigola na Lesnej ulici OZ jednomyseľne.
K bodu č. 2.

Správa pani nezávislej audítorky o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k
31.12.2017.

Pani audítorka podala písomnú Správu nezávislej audítorky o overení súladu Výročnej správy
s účtovnou uzávierkou k 31.12.2017. Správa audítorky bola kladná.
K bodu č. 3.

Stanovisko pani hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok
2017.

Hlavná kontrolórka predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok
2017. Jej odporúčanie bolo zhrnuté nasledovne „V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
rokovania o Záverečnom účte a schváliť Záverečný účet bez výhrad.
Znenie návrhu na uznesenia obecného zastupiteľstva k Správe nezávislej audítorky o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2017 a k Stanovisku hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Stanovisko hlavného kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017

II.
Správu nezávislého audítorky z overenia súladu ročnej účtovnej závierky obce za rok
2017

K bodu č. 4.

Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2017.

Starosta obce predniesol poslancom OZ na schválenie návrh záverečného účtu za rok 2017.
Všetky návrhy boli poslancom doručené písomne v dostatočnom časovom predstihu.
Znenie návrhu na uznesenia obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.

Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.

II.
Prebytok rozpočtu vo výške 11 948,14 €. Na tvorbu Rezervného fondu previezť
11 948,14 €.
Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom hlasov 7 : 0
K bodu č. 5.

Správa pani hlavnej kontrolorky o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu –
daň z nehnuteľností za rok 2016.

Hlavná kontrolórka predniesla správu o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu – daň
z nehnuteľností za rok 2016. Poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu č. 6.

Plán kontrol pani hlavnej kontrolorky na II. polrok 2018

Hlavná kontrolórka predložila - Plán kontrol hlavnej kontrolorky na II. polrok 2018. Poslanci
zobrali správu na vedomie.
K bodu č. 7.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Pani
ekonómka obecného úradu predložila poslancom OZ konkrétne údaje o zmene rozpočtových
kapitol. Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ návrh schválili pomerom
hlasov 7 : 0
K bodu č. 8. Informácia o zmene zákona o obecnom zriadení
Starosta obce predložil poslancom OZ na vedomie informácie o novelizácii zákona o obecnom
zriadení.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
Ponuka na novú formu informovania obyvateľov prostredníctvom hromadného
posielania SMS správ.
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie ponuku na novú formu informovania
obyvateľov prostredníctvom hromadného posielania SMS správ. Po náležitom objasnení
dodatočných otázok poslanci OZ poverili starostu vybrať najvýhodnejšiu ponuku a návrh
schválili pomerom hlasov 7 : 0
K bodu č. 9.

K bodu č. 10. Organizácia dňa obce 15.09.2018 – navýšenie rozpočtu.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na navýšenie rozpočtu na 3 500 €, pre organizáciu
Dňa obce. Po náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ
návrh na
navýšenie schválili pomerom hlasov 7 : 0
K bodu č. 11.
Manželia Marika a Jozef Kolár navrhol opraviť svojpomocne dažďový rigol na miestnej
komunikácii Lesná, od križovatky Lesná a Orechová k ich domu v dĺžke 73 metrov. Po
náležitom objasnení dodatočných otázok poslanci OZ schválili podpísať s pánom Kolárom
dohodu o vykonaní práce vo výške 300 € v čistom za túto prácu, pomerom hlasov 7 : 0
K bodu č. 12. Rímskokatolícky kostol a murovaná zvonica
Pán farár Igor Čelár, správca Rímsko-katolíckej farnosti, požiadal starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva o pomoc pri oprave zvetranej fasády murovanej zvonice. Po náležitom
objasnení dodatočných otázok poslanci OZ žiadosť, vo výške 1000 €, schválili pomerom hlasov
7 : 0.

