OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA Z 4. ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 14.6.2013
1./ Otvorenie – starostka obce
Z celkového počtu poslancov 7 je prítomných 7.
Starostka určila za:
Zapisovateľa :

Ľudmila Geročová

Overovateľov zápisnice :

Parihuz, Tomáš Ján

2/ Schválenie programu – resp. doplnenie
-

Plán práce hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2012 /za bod 5/

Návrh na uznesenie : OZ schvaľuje program zasadania OZ podľa zaslanej pozvánky
Za

- 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0

3./ Kontrola plnenia uznesení - všetky splnené
4./ Schválenie záverečného účtu za rok 2012 – predniesla p. Beáta Baková
Poslanci dostali materiál – záverečný účet a hodnotiacu správu k záverečnému účtu.
Celkovo sme od štátu dostali menej na podielových daniach o cca 6300 €ur. V minulom roku sme
zobrali aj úver /Územný plán Obce Bánovce nad Ondavou/ , ktorý sme v tom istom roku aj splatili
a z tohto hľadiska Obec hospodárila dobre.
Stanovisko hl. kontrolóra Obce Bánovce nad Ondavou – Marty Miškovej -

-

Návrh záverečného účtu Obce Bánovce nad Ondavou za rok 2012 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona. Poskytuje
dostatok informácií o plnení úloh vytýčených v rozpočte na rok 2012, o plnení
programových cieľov. ZV zmysle § 16 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam OZ uzatvoriť rokovanie záverečného účtu výrokom celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012 – Podľa názoru
audítora Ing. Vladimíra Ladiča účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na
finančnú situáciu Obce Bánovce nad Ondavou k 31.12.2012, na výsledky jej hospodárenia
a peňažné toky v súlade so zákonom o účtovníctve.
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Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie :
I.
II.

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
Správu audítora za rok 2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. Schodok rozpočtu v sume vo výške 18 748,52 € 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 z.n.p. navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.
2. Zostatok finančných operácií v sume 331,48 € €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu, pretože zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
3. Záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2012
4. Celoročné hospodárenie Obce Bánovce nad Ondavou 2012 bez výhrad

Za

- 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0

5./ Rozpočtové opatrenia - p. Baková predložila zmeny rozpočtu
Dôvody rozpočt.opatrenia č.2/2013:
1. Zapojenie dotácií zo št.rozpočtu napr. MŠ-na navýšenie pedag.a nepedag.pracovníkom za 2. štvrťrok, dotácia
na opravu miestnych komunikácií.
2. Grant- z recyklačného fondu
3. úprava príjmových položiek-dobropisy, správne poplatky, réžia-stravné dôchodcovia
4. Výdavkový rozpočet: úprava položiek na energie-v novembri bola tvorba položiek iba odhadom;
Klub-maľovanie materiál, a bežná oprava a údržba
5. Zrušenie položiek - OBNOVA DEDINY, spolufinancovanie na fasádu obecného úradu
(Obnova dediny-projekt neprešiel; fasáda-MF SR ani nevyhlásilo výzvu)

Návrh na uznesenie:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
2.zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/13 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2013
v€
159 142
0
0
159 142

1. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
1 538
0
0
1 538

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
5 683
0
0
5 683

2. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
166 363
0
0
166 363

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2012
v€
158 813
329
0
159 142

1. zmena
rozpočtu
na rok 2012
v€
937
0
0
937

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
6 613
-329
0
6 284

2. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
166 363
0
0
166 363

Za

- 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0

Dôvody rozpočt. Opatrenia č.1/2013:
1. Zapojenie dotácií zo štátneho rozpočtu- MŠ-predškolské deti(len 2/3 z celk.sumy-bude úprava v septembri)
Ďalej dotácia zo ŠR na navýšenie 5% miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestn. MŠ a ŠJ; úprava výšky
dotácie na REGOB podľa oznámenia.
2. Drobné navýšenie položiek v príjmovej časti v súlade so smernicou 4/2012 o rozpočt.pravidlách
3. Vo výdavkovej časti zapojenie dotácií do rozpočtu, drobné presuny v položkách.
b)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2013
podľa prílohy:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2013
v€
159 142
0
0
159 142

1. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
1 538
0
0
1 538

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
160 680
0
0
160 680

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na
rok 2013
v€
158 813
329
0

1. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
937
0
0

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
159 750
329
0

Výdavky spolu

159 142

937

601

c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
8. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2012
podľa prílohy:

Rozpočet na
rok 2012
v€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2012
v€
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

7. zmena
rozpočtu
na rok 2012
v€
180 649
18 469
27 199
226 317

Návrh na 8.
zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
0
0
0
0

8. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
180 649
18 469
27 199
226 317

7. zmena
rozpočtu
na rok 2012
v€
175 834
42 484
7 999
226 317

Návrh na 8.
zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
0
0
0
0

1. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
175 834
42 484
7 999
226 317

Rozpočtové opatrenia sa týkali iba presunov medzi podpoložkami a presuny medzi položkami
v jednej kapitole v povolenom rozsahu podľa smernice č. 4/2012 o Rozpočtových pravidlách obce - §
17 bod.3
6./ V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila hl. kontrolórka - Plán práce na
2. Polrok 2013 – je otvorený a môže sa dopĺňať – tvorí prílohu materiálov OZ.
OZ schvaľuje :
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2013
6./ Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2011 – O úhradách za poskytované služby a úkony
Obec Bánovce nad Ondavou má oproti iným obciam nízke poplatky napr. rozhlas – zvýšili sa
náklady - SOZA, zvýšili sa ceny el. energie, opravy rozhlasu a pod.
Dom smútku – pohreby – poplatky sme nezvyšovali vôbec a náklady sú omnoho vyššie. Pri
prepočte za plyn sme minulého roku zistili , že napr. 1 bohoslužba vyšla na 17 €ur. – pričom platia
len 4,50 €ur.
Návrh na zvýšenie poplatkov :
Miestny rozhlas z 3,50 na 5 €ur. – Dom smútku – pohreb z 10 €ur. na 20 €ur.
prenájom /grécko –katolícka cirkev/ - vo vykurovacom období zo 4,50 €ur. na 15 €ur.
Poplatok za Obecný klub – kar – malá sála z 10 €ur. na 15 €ur. - veľká sála zo 16,50 €ur na 20 €ur.

5 Návrh na znesenie :
OZ schvaľuje dodatok č.1 k VZN 5/2011 – poplatky v uvedenej výške :
Potvrdenie - 1,50 €ur.
Miestny rozhlas - 5 €ur. –
Dom smútku – pohreb - 20 €ur.
Prenájom /grécko –katolícka cirkev/ - vo vykurovacom období - 15 €ur.
Obecný klub – kar – malá sála - 15 €ur. , veľká sála - 20 €ur.
Za

- 7 Proti - 0 Zdržal sa - 0

7./ Prerokovanie zápisu do Obecnej kroniky za rok 2012
Anna Majerníková predložila návrh na zápis do Obecnej kroniky za rok 2012.
Pripomienky a návrhy :
-

Obnova dediny – Štúdium centrum obce
Investičné akcie – chodník, javisko
Snehová kalamita – február 2012
Spoločenské organizácie – zabudli sme na Poľovníkov
Tragická udalosť – udusenie splodinami - matka a syn Ortutayoví

Návrh na znesenie : OZ schvaľuje zápis do Obecnej kroniky za rok 2012 s doplnkami
Za

- 7 Proti - 0 Zdržal sa - 0

8./ Schválenie Obecných novín 2013
Návrh na znesenie :
OZ schvaľuje text Obecných novín 2013 v plnom rozsahu
Za

- 7 Proti - 0 Zdržal sa - 0

9./ Organizačné zabezpečenie Bánovského čurbesu 2013 - 29.6.2013 bude Bánovský čurbes –
začiatok o 15 hod.
Hudba - DJ- Fero
Osvetlenie - na javisku a napojenie aparatúry - J. Tomáš
Občerstvenie na ihrisku - p. Ďuriková
- Stánok s hračkami, trampolína, koníky, maľovanie na tvár, cukrová vata , hasiči útok
- Uvádzanie tomboly – naši osvedčení – Matina a Baková - nemôžu - starostka obce + Maďarová
- Účinkujúci občerstvenie – MŠ /Ďuriková, Iškovská, Šmidová
- Súbor - Jožko – Jožko a Vargovčan - na statrosti Igor Lukáč
- Ondavčanka – Jožko Parihuz
- Naše talenty + DJ Fero - Beátka Baková
- Pozvaní hostia - Rošková, Makohus, Ďurovčík, Cibereová, Makohus, Sidivárová

- 6 Starostovia – Trhovište, Tušice, Rakovec, Ložín a riaditeľ ZŠ Trhovište + farári
Hostí na starosti bude mať Janko Tomáš + Megisová + Hrehová
Guľáš - oslovíme rodiny či spoločenské organizácie - alebo obidve kategórie
Podmienky - 2 kg. mäsa , misky , lyžice, drevo - pripraví J. Mičo a Rusič
Pohostenie – chlieb, biele koláče, koláče – obrátime sa na sponzorov – dovozcov chleba
a pekárenských výrobkov
Plnenú kapustu, hurky, klobásy, fašírky, plnené mäso, rolády – oslovíme p. Smrigovú
Výzdoba a príprava javiska , miestností na ihrisku - v piatok o 17 hod. , vyhlásime aj v rozhlase
– členov spoločenských organizácií a dokončíme v sobotu ráno. Popoludní - 14,30
Oslovenie sponzorov – starostka obce
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie organizačné zabezpečenie Bánovského čurbesu 2013
10./ Rôzne
A/ Informácia o kúrii – oslovili sme firmu z Košíc, ktorá mala záujem o búranie kúrie. Dnes sme
mali stavebné konanie - predpoklad do týždňa budeme mať búracie povolenie a potom budeme
jednať s uvedenou firmou.
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie informáciu o kúrii
B/ Informácia Kanál – Horovčákovi - Liskovskí – minulý týždeň keď bola búrka – určite cez kanál
tiekla veľká voda. Ak bude sťažnosť – zvolám stretnutie majiteľov susedných pozemkov. Je to
kanál, ktorý tu bude aj v čase keď by bola kanalizácia, lebo dažďová voda musí stiecť a mali by sme
nájsť spoločné riešenie.
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie informáciu o kanáli medzi Horovčákom - Liskovská
C/ Informácia o oprave obecného klubu a úver
Dali sme urobiť cenovú ponuku na opravu obecného klubu - Vaľovský – nemá záujem, Tirpák – má
veľa práce, Magoč – prehliadol ho a má sa rozhodnúť resp. urobiť rozpočet. Jedine Balog /robil
nám fasádu OcÚ/ - dal rozpočet na 9120 €ur. Nemáme dosť finančných prostriedkov, a tak ak
chceme klub opraviť – musíme porozmýšľať o úvere. Zároveň sme rozmýšľali o dokončení
chodníka – za križovatkou. Poradila som sa s pracovníčkou Prima banky o tom najvýhodnejšom
úvere – keď budeme mať ponuky, zvoláme OZ a rozhodneme o výške úveru .
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie informáciu o o oprave obecného klubu

-
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11./ Diskusia Igor Lukáč – Nemohli by sme dávať oznamy napr. o prerušení elektrickej energie a podobné na
internetovú stránku obce, lebo tí, ktorí pracujú , možno to skôr prečítajú na internete ako počujú v
rozhlase.

11./ Záver - starostka obce

Bánovce nad Ondavou 14.6.2013
Overovatelia zápisnice :
Ján Tomáš

_________________________

Jozef Parihuz

_________________________

