Zápisnica
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Suché,
konaného dňa 8. 12. 2016.
___________________________________________.________________________________
Prítomní:
Jarmila Lopatová, starostka obce
Poslanci : Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Marika Papinčáková
Alena Vasiľová
Neprítomní:
Ďalší prítomní: .................................................,
Verejnosť:
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. VZN o miestnych daniach
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
6. Rozpočet na rok 2017 a viacročný rozpočet
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Danka Bruňová
Návrhová komisia:
Regina Štefanová, Alena Vasiľová, 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
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Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
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. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. VZN o miestnych daniach
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
6. Rozpočet na rok 2017 a viacročný rozpočet
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z X. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 70/2016 :
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 X. 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. Návrh VZN o miestnych daniach
Predkladala starostka obce.
Písomný návrh ste dostali v materiáloch. Sadzby daní sme nemenili už niekoľko rokov.
Máme výpadky podielových daní, lebo nám klesá počet obyvateľov. Preto navrhujem
zvýšenie daní z nehnuteľností.
Diskusia:
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Regina Štefanová – súhlasím s tým, lebo SHR Ing. Ivan Kačur hospodári na celom našom
chotári a neviem o tom, aby obec s toho mala nejaký úžitok.
Danka Bruňová – myslím, že sadzbu by sme mali upraviť až na 1 %.
Uznesenie č. 71 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z n. p.
a) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2016 o miestnych daniach na území obce Suché.
b) r u š í
VZN č. 44/2012 zo dňa 5.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
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 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
Písomný materiál tvorí prílohu
Predkladala starostka obce
Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku konštatuje, že rozpočet na rok 2017 je navrhovaný
ako prebytkový a je spracovaný v zmysle platných predpisov.
Keďže otázky, pripomienky ani návrh neboli vznesené, starostka obce ukončila tento bod
programu.
Uznesenie č. 72/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 18f odst. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie

na

vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročnému rozpočtu
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
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proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 6. Rozpočet na rok 2017 a viacročný rozpočet
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice
predkladala starostka obce
Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Príjmy vo výške 93 054,-€ a výdavky v celkovej
výške 75 368,-€. Máte pred sebou rozpis rozpočtu podľa položiek.
Diskusia:
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod rokovania.
Uznesenie č. 73 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
schvaľuje
príjmy na rok 2017 v celkovej výške 93 054,- €
výdavky na rok 2017 v celkovej výške 75 368,-€
rozpočet na rok 2017 ako záväzný a rozpočet na roky 2018 – 2019 ako informatívny .
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 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
uviedla starostka obce
Hlavnému kontrolórovi obce 31.3.2017 končí funkčné obdobie. OZ je povinné vyhlásiť voľby
najneskôr 60 dní pred ukončením funkčného obdobia.
Uznesenie č. 74 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
1) vyhlasuje:
v súlade s § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení voľbu hlavného
kontrolóra obce Suché na deň 17.3.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Suchom
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2) schvaľuje:
a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Suché verejným
hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. Na zvolenie hlavného
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
b) kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
• minimálne úplné stredné vzdelanie
• prax minimálne 5 rokov, prax v kontrole samosprávy vítaná
• bezúhonnosť
c) náležitostí písomnej prihlášky:
• identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa
bydliska,
telefonický, e-mailový kontakt
• súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v
obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení o
ochrane osobných údajov a ich následnej archivácií podľa archivačného
poriadku obce po ukončení voľby. Súhlas musí mať písomnú formu a bez
vlastnoručného podpisu je neplatný.
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej
pozície s čestným vyhlásením, že uvedené údaje sú pravdivé
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
d) termín ukončenia odovzdávania písomných prihlášok: do 10.3.2017
(piatok) do 15,00 hod. (hmotnoprávna lehota)
e) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane
náležitosti kandidáti musia doručiť do určeného termínu na adresu: Obecný
úrad Suché 150, 071 01 Michalovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra
- neotvárať“. Pri osobnom doručení do podateľne Obecného úradu v Suchom
150, s tým istým označením.
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 Rôzne
Starostka obce predložila návrh na odmeny poslancov a hlavného kontrolóra obce.
Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod programu.
Uznesenie č. 75 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
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Schvaľuje
ročnú odmenu hlavného kontrolóra obce vo výške 150 € .
Uznesenie č. 76 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a Zásad
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.
K bodu 9 Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starostka obce ukončila tento bod programu
K bodu 10 Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

....................................
starostka obce
Overovateľ
Danka Bruňová

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