Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Suché,
konaného dňa 11. 11. 2016.
___________________________________________.________________________________
Prítomní:
Jarmila Lopatová, starostka obce
Poslanci : Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Marika Papinčáková
Alena Vasiľová
Neprítomní:
Ďalší prítomní: .................................................,
Verejnosť:

Erik Remák, Štefan Machač

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Úprava rozpočtu na rok 2016
Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
Vyhodnotenie osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Jarmila Lopatová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovateľ zápisnice: Alena Vasiľová
Návrhová komisia:
Regina Štefanová, Danka Bruňová, Ján Kovalík
Zapisovateľka:
Marika Papinčáková
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
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schvaľuje
program rokovania.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2015
Úprava rozpočtu na rok 2016
Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
Vyhodnotenie osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
Diskusia
Rôzne
Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z IX. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 61/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z IX. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Predkladala starostka obce.
Audítorka vo svojej správe uvádza, že audit vykonala s súlade s Medzinárodnými
audítorskými štandardmi. Konštatuje nárast pohľadávok oproti predchádzajúcemu obdobiu. Je
potrebné tieto pohľadávky vymáhať.
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Diskusia:
Alena Vasiľová – myslím si, že stav pohľadávok vytkol vo svojej správe aj hlavný kontrolór.
Starostka obce: Áno, aj kontrolór to vytkol vo svojej správe a prijali sme aj uznesenie OZ, kde
bola uložená úloha správcovi dane zlepšiť výber dani a poplatkov. Doteraz obec nevyrubovala
sankčné úroky za oneskorené platby daní. Myslím, že to budeme musieť realizovať.
Uznesenie č. 62 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 9 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015.
b) u k l a d á
správcovi dane, zlepšiť výber dane z nehnuteľností a poplatkov za KO
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 5 Úprava rozpočtu na rok 2016
Písomný materiál tvorí prílohu
Predkladala starostka obce
Návrh na zmenu rozpočtu ste dostali v tlačenej forme. Rozpočet schvaľujeme koncom roka,
kedy ešte nevieme sumy výnosu dane ani výšky dotácií. Tieto sa upresňujú postupne, preto je
našou povinnosťou upraviť rozpočet aspoň raz za rok. Navrhujem zvýšenie bežných príjmov
aj výdavkov a tak isto aj kapitálových výdavkov.
Keďže ďalšie otázky pripomienky ani návrh neboli vznesené, starostka obce ukončila tento
bod programu.
Uznesenie č. 63/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 14 odst. 2 písmeno a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 odst. 4 písm.
b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1/2016 a to:
bežné príjmy v celkovej výške 94 215,- €
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Rezervný fond
9 637,83 €
bežné výdavky v celkovej výške 82 189,- €
kapitálové výdavky v celkovej výške 23 816,- €
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
V neprítomnosti hlavného kontrolóra obce predkladala starostka obce
Hlavný kontrolór vykonal kontrolu pokladne a dodržiava nie súvisiacich predpisov. Pri
kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod rokovania.
Uznesenie č. 64 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 18f odst. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7 Vyhodnotenie osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
Vyhodnotenie previedla starostka obce, ktorá konštatovala:
Myslím, že organizáciu sme v celku zvládli dobre, až na zopár maličkosti. Hostia sa cítili
príjemne. Názory na kultúrny program sú kladné. Celkové náklady na výročie obce aj
s knihou sú cez 10 000,-€. Ďakujem vám všetkým za pomoc pri ich organizovaní.
Diskusia:
Alena Vasiľová – aj ja mám kladné hodnotenie. Oslavy boli zorganizované na dobrej úrovni.
Neviem či sú nejaké negatívne hodnotenia.
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Uznesenie č. 65 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
vyhodnotenie osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8 Diskusia
Starostka obce udelila slovo občanom
Štefan Machač – neviem či sa dá organizácia výročia hodnotiť kladne, lebo pre deti
nebola zabezpečená žiadna atrakcia. Skoro vo všetkých obciach predvádzame ukážky
zásahu HaZZ, u nás to nebolo.
Druhý problém je nevysporiadana cesta. Už niekoľko rokov upozorňujem na tento
problém a nič sa s tým nedeje. Ak chcem ísť s väčším autom do dvora, sused mi to
nedovolí. Parkujú tam ich autá.
Ján Kovalík – to nie je pravda. Pre deti bol zabezpečený nafukovací hrad a živé kone.
Alena Vasiľová – ak nabudúce budeme organizovať deň detí, určite na to nezabudneme.
Starostka obce – čo sa týka vysporiadania cesty, už som s vlastníkom rokovala o odkúpení
pozemku pod cestou, zatiaľ sme sa nedohodli.
Marek Remák - na prístupovej ceste do lesa je vysypaný odpad. Máme problém sa
dostať do lesa po drevo. Obec by to mala odpratať.
Starostka obce – viem o tom, nie je to odpad. Je to zemina premiešaná s kamením, a je to
vysypané preto, že voda z lesa tečie po koľajach rovno do dvora p. Kiseloviča a pri
väčších dažďoch mu podmýva stavby.
Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod programu.
Uznesenie č. 66 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Odporuča
starostke obce na najbližšie zasadanie OZ pozvať vlastníka pozemku pod miestnou
komunikáciou p. Kaučaka.
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K bodu 9. Rôzne
Starostka obce predložila návrh na riadne a mimoriadne odmeny pre OZ z dôvodu organizácie
750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Uznesenie č. 67 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a Poriadku
odmeňovania
a) s c h v a ľ u j e
riadne a mimoriadne odmeny pre poslancov OZ podľa priloženého rozpisu
b) u k l a d á
starostke obce
zabezpečiť výplatu schválených odmien.
Alena Vasiľová predložila návrh na usporiadanie divadelného predstavenia divadla Pri
Fontáne. Cena za vystúpenie je cca 200,- €
Uznesenie č. 68 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
suhl así
s vystúpením divadla Pri Fontáne
Marika Papinčaková predložila návrh na zorganizovanie Mikuláša pre deti do veku 12 rokov.
Uznesenie č. 69 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) s u h l a s í
s organizáciou Mikuláša pre deti do veku 12 rokov
b) s c h v a ľ u j e
nákup darčekov pre deti
c) u k l a d á
starostke obce zabezpečiť darčeky pre deti.
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K bodu 10 Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

....................................
starostka obce
Overovateľ
Alena Vasiľová

....................................
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