Zápisnica
zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 16. decembra 2015
Prítomní:
Poslanci :

Vasiľ Dinič, starosta obce
Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal Batromij,
Michal Zimovčák
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka OcÚ
Ing. Ján Hrabovčin – hlavný kontrolór obce
Program:
1)
2)
3)
4)

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení
VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nová Sedlica – návrh na schválenie
5) VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – návrh na schválenie
6) Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2016 – 2018, neuplatňovanie
programov v rozpočte - schválenie
7) Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 – návrh na schválenie
8) Zmluvy o dielo /Premier Consulting EU/ - návrh na schválenie
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Návrh na schválenie uznesení a záver
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
VIII. zasadanie OC zahájil a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčku obecného úradu a hlavného kontrolóra obce Ing. Hrabovčina.
Zároveň skonštatoval, že plný počet prítomných poslancov robí OZ spôsobilým rokovať a
uznášať sa. Následne starosta predložil poslancom OZ rokovací program na schválenie.
Poslanci OZ bez akýchkoľvek pripomienok a doplnkov schválili body navrhnutého programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
za:
5 /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Miroslav Fedoráš, Michal Batromij
Zapisovateľka:
Jana Šebáková
K bodu č. 3 Informácia o plnení uznesení
K plneniu jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí poslanci OZ nemali
žiadne pripomienky a skonštatovali, že uznesenia sa plnia priebežne.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 4 VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nová Sedlica – návrh na schválenie
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s novým zákonom o odpadoch, ktorý prináša nové
pravidlá v odpadovom hospodárstve a predložil poslancom návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktorý bol
vypracovaný v zmysle platnej legislatívy. Zároveň zdôraznil, že je povinnosťou každej obce
prijať nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v
obci.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Sedlica.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu č. 5 VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – návrh na schválenie
Poslanci OZ sa v tomto bode zaoberali návrhom VZN o miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S návrhom VZN súhlasili. Zároveň
skonštatovali, že sadzby poplatkov za vývoz KO na osobu bolo potrebné zvýšiť, nakoľko
obec nie v malej miere dopláca na služby v odpadovom hospodárstve.
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2016
K bodu č. 6 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2016 – 2018,
neuplatňovanie programov v rozpočte – schválenie
Poslanci OZ pri prerokovaní rozpočtu obce mali k dispozícii tlačovú zostavu podrobného
rozpočtu a analýzu rozpočtovaných položiek. Starosta obce predložil poslancom OZ
východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DP FO pre rok 2016, na základe
ktorých bola vypracovaná príjmová časť rozpočtu. K navrhovanému rozpočtu zaujal
stanovisko kontrolór obce. Uviedol, že návrh rozpočtu je vypracovaný podrobne, taktiež
uviedol, že výdavky sú rozpočtované na základe predpokladaných výdavkov, berúc do úvahy
plánované aktivity obce. Na záver dodal, že návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, že bol zverejnený a obsahuje zákonné náležitosti
v zmysle platnej legislatívy. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2016-2017 je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
1. návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2017 a 2018
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018
B) schvaľuje
1. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2016 – 2018, tzn. že
rozpočet obce sa predkladá bez programovej štruktúry
2. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2016 v celkovej sume: 80618,30 €
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Rozpočet na rok 2016

Príjmy

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Poznámka

77018,30
0,00
3600,00 Použitie RF
80618,30

Výdavky

Poznámka

77018,30
3600,00 Splácanie

dlhodobého úveru

80618,30

3. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2016 a to:
3.1 presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový objem
rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
3.2 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
3.3 povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 1000 €
C) ukladá
 starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom
konanom zasadnutí OZ.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 – návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
predložil starosta obce. Rozpočtovým opatrením navrhol navýšiť rozpočtované príjmy,
prekročiť výdavky z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov a vykonať presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom nedôjde k zmene celkových príjmov a
výdavkov. Zároveň sa stručne vyjadril k položkám, ktorých sa zmena týkala.
Celkový rozpočet po úprave:
II. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
83604,11
17000,00

83604,11
13400,00
3600,00

100604,11

100604,11
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Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
A) s c h v a ľ u j e
 rozpočtové opatrenie č. 5/2015 v prílohe na základe predloženého návrhu.
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 31.12.2015
Z: starosta obce
účtovníčka obce
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 8 Zmluvy o dielo /Premier Consulting EU/ - návrh na schválenie
Starosta obce predložil poslancom OZ návrhy zmlúv o dielo vypracovaných spoločnosťou
Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno, predmetom ktorých je vyhotovenie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok a spracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu v
rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. O možnosti žiadania NFP z Programu
rozvoja vidieka poslanci boli oboznámení na predchádzajúcich schôdzach. Zdôraznili, že
prioritou pre obec je výstavba domu smútku a súhlasili s uzatvorením zmlúv s uvedenou
spoločnosťou.
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
1) podpísanie Zmluvy o dielo č. 181215-1-1 so zhotoviteľom Premier Consulting EU,
s.r.o. Komárno, ktorý sa zaväzuje pre obec vyhotoviť dielo , ktoré spočíva vo
vyhotovení dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu v záujme žiadania o
nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
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2) podpísanie Zmluvy o dielo č.181215-1-1 so zhotoviteľom Premier Consulting EU,
s.r.o. Komárno.
K bodu č. 9 Rôzne
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
Poslanci OZ tento plán jednohlasne schválili. Starosta obce oboznámil poslancov OZ s
vykonaním prieskumu trhu na investičnú výstavbu - Dom smútku. Poslanci OZ túto správu
vzali na vedomie.
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A) berie na vedomie
- Záznam z prieskumu trhu na vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti na investičný projekt –
Dom smútku.
B) schvaľuje
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:

5

Miroslav Fedoráš, Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vasiľ Dinič
starosta obce

Nová Sedlica, dňa

K bodu č. 11 Diskusia a záver
V rámci diskusie neboli riešené žiadne podnety zo strany poslancov OZ.
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Michal Batromij
Miroslav Fedoráš

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