Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 22.06.2018

Prítomní: starosta obce:
poslanci:

MVDr. Jozef Kotvan
Ing. Marián Pollák,
Mgr. Alena Jurašová, Štefan Pochylý,

Ospravedlnení: P. Schwach, Ing. Marián Budovič
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení
3. a) Návrh na vyradenie obecného majetku ( stoličky , stoly)
b) Schválenie predaja obecného majetku ( stoličky, stoly)
4. Schválenie zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1
5. Správa audítora o overení účtovnej uzávierky obce za rok 2017
6. Správa hlavného kontrolóra za I. Q. 2018
7. Schválanie záverečného účtu obce 2017
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh uznesení a záver

Bod 1/ Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Zasadnutie otvoril starosta obce MVDr. Jozef Kotvan, určil zapisovateľa:
p. Foltýnková, overovateľov zápisnice: p. Pochylý, a do návrhovej
komisie: Ing. Pollák a Mgr. Jurášová.
Predniesol návrh programu riadneho zasadnutia OZ a požiadal
prítomných poslancov o jeho doplnenie.
Program bol schválený v prednesenom návrhu pána starostu.
Hlasovanie:
Za:, Ing. Pollák, Mgr. Jurášová, p.Pochylý,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predniesol starosta obce.
Hlasovanie:

Za:, Ing. Pollák, Mgr. Jurášová, p.Pochylý,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3/
a) Návrh na vyradenie obecného majetku ( stoličky , stoly)
Pán starosta predniesol návrh na vyradenie obecného majetku, stoly
a stoličky nakoľko sa v tomto roku nakúpilo nové interiérové vybavenie
multifunkčného centra Trnovec.
Hlasovanie:
Za:, Ing. Pollák, Mgr. Jurášová, p.Pochylý
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Schválenie predaja obecného majetku ( stoly ,stoličky)
Na obecný úrad boli ústne podané žiadosti od občanov obce Trnovec
,ktorí by chceli odkúpiť obecný majetok stoly a stoličky.
Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k cene odpredaja
obecného majetku, navrhol sumu 2€ za stoličku a 4 € za stôl. Ing. Pollák
nesúhlasil so sumou predaja, navrhol sumu 3 € za stoličku a 5 € za stôl.
Pán starosta ako aj poslanci obecného zastupiteľtva nesúhlasili s vyžšou
sumou predaja obecného majetku.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Jurášová, p.Pochylý
Proti: Ing. Pollák
Zdržal sa: 0
Bod 4/ Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1
Starosta obce požiadal p. Foltýnkovú, aby predložila obecnému
zastupiteľstvu Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie, ktorého znenie je
súčasťou zápisnice.
Rozpočet na
rok 2018 v €

1. zmena
rozpočtu na
rok 2018

Bežné príjmy

83 935,00

89 873,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

1 000,00
10 000,00

1 000,00
10 000,00

94 935,00

100 873,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet
na
rok 2018 v
€
69 820,00
25 115,00
0

1. zmena
rozpočtu na
rok 2018

94 935,00

102 190,00

77 075,00
25 115,00
0

Po jej prednesení vyzval starosta obce poslancov obecného
zastupiteľstva na hlasovanie o schválení zmeny rozpočtu
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, p. Pochylý,
proti : 0 zdržal sa:0

Bod 5/ Správa audítora o overení účtovnej uzávierky obce za rok
2017
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu audítora k
účtovnej závierke za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo Správu audítora
berie na vedomie.
Záverečný účet obce za rok 2017 a Správa audítora je súčasťou
zápisnice
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, p. Pochylý
proti : 0 zdržal sa:0

Bod 6/ Správa hlavného kontrolóra za I. Q. 2018
Správu o hospodárení obce za I. Q 2018 predniesla hlavná kontrolórka
obce p. Dana Šestáková a je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
Za : Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, p. Pochylý
proti : 0 zdržal sa:0

Bod 7/ Schválanie záverečného účtu obce 2017
Starosta obce požiadal p. Foltýnkovú, aby predložila obecnému
zastupiteľstvu Záverečný účet za rok 2017. Prebytok rozpočtu v sume
23 131,37 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 23 131,37 €
Obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce za rok 2017, celoročné
hospodárenie za rok 2017 a použitie prebytku rozpočtu v sume
23 131,37€ na tvorbu rezervného fondu schválilo bez výhrad.
Záverečný účet obce za rok 2017 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
Za:, Ing. Pollák, Mgr. Jurášová, p.Pochylý,
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 8/ Interpelácia poslancov
Pán starosta predniesol žiadosť o odkúpenie pozemku záhrady
rodinného domu číslo 27 vo vlastníctve Boris Roštár. Pán Boris Roštár
podal žiadosť na odkúpenie pozemku ale v neúplnom znení, neuviedol
výmeru odkupovaného pozemku. Obecné zastupiteľstvo predbežne
schválilo odpredaj pozemku, po doložení platných dokumentov ako je
geometrický plán, z ktorého bude jasné o akú parcelu ide a aká je jej
výmera. Predajná cena za 1m2 je 6€
Ďaľej pán starosta predniesol žiadosť manželov Ružičkových o prenájom
obecného pozemku pred ich domom číslo 100. Obecný pozemok je
vedený na LV 250 parc. č. 100. Nakoľko na prenajatom pozemku by mal
byť vybudovaný vodomer, ktorý bude napojený na ich rodinný dom.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo cenu za prenajatý pozemok 5 €/ rok,
nakoľko cena prenájmu v obci je 10 €/ rok no plochy pozemkov sú
mnohokrát väčšie.
Pani Jurášová podala otázku ohľadne prístupových schodov do
obecného úradu. Pán starosta pripomenul žiadosť o finančnú dotáciu
podanú obcou Trnovec, tejto žiadosti nebolo vyhovené.
Pani Foltýnková podala pripomienku na neplatičov a neplatenie daní,
nakoľko máme v obci občanov ktorí ani po 2 rokoch neplatia dane,
navrhuje razantnejšie kroky k vymáhaniu týchto nedoplatkov. Obcné
zastupiteľstvo navrhuje účtovať úroky + penále podľa zákona 563/2009
Z.z. o správe daní.
Hlasovanie:
Za:, Ing. Pollák, Mgr. Jurášová, p.Pochylý,
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 8/ Diskusia
Bod 9/ Návrh uznesení a záver

Uznesenia k zápisnici č. 2/2018
z zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 22.06.2018 v Trnovci
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci:
uznesením č. 6/2018
schvaľuje:
a/ program zasadnutia dľa návrhu
b/ návrhovú komisiu v zložení : Ing. Budovič a Ing. Pollák
c/ za overovateľov zápisnice: Pochylý
Hlasovanie: za: Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, Š. Pochylý, Ing. Budovi č,
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesením č. 7/2018
a) schvaľuje vyradenie obecného majetku
b) schvaľuje predaj obecného majetku stoličky -2€ a stoly - 4€
Hlasovanie: za: Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, Š. Pochylý
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesením č. 8/2018
Schvaľuje zmeny rozpočtu- rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie: za: Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, Š. Pochylý,
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesením č. 9/2018
Berie na vedomie správu hlavného kotrolóra obce za I. Q 2018
Hlasovanie: za: Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, Š. Pochylý,
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesením č. 10/2018
Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za
rok 2017
Hlasovanie: za: Ing. Pollák, Mgr. Jurašová, Š. Pochylý,
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesením č. 11/2018
Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2017
Hlasovanie: Za : Ing. Pollák, Mgr Jurašová, p. Pochylý, Ing. Budovi č
proti : 0
zdržal sa:0

uznesením č. 12/2018
OZ poveruje OcÚ vymáhať nedoplatky na daniach podľa zákona č.
563/2009 Z.z. o správe daní a podľa účtovných predpisov

V Trnovci, 22.06.2018

MVDr. Jozef Kotvan,
starosta obce

