OBEC HOSŤOVÁ, HOSŤOVÁ 120, 951 02

ZÁPISNICA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dátum konania:

13-ho júna 2016

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny
/ priložená k zápisnici/

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh Záverečného účtu obce Hosťová za rok 2015
5. Finančné záležitosti /návrh na zmenu rozpočtu obce č. 4/2016/
6. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hosťová
7. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2008 o správnych poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané OÚ a schválenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2010 k zásadám
hospodárenia obce
8. Zmluva o nájme s OZ Obecným futbalovým klubom
9. Žiadosť o odkúpenie pozemkov /Ing.Tichý, Blažej Gál/
10. Informácie o rekonštrukcii domu smútku
11. Rôzne
12. Záver
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K bodu číslo 1:
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v r.2016 otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav Brath,
ktorý skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva,
zasadnutie zastupiteľstva je preto uznášania schopné. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec
Miroslav Maťo.
K bodu číslo 2:
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:

Zsolt Földessy
Ing. Zoltán Gál

Za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu R. Tóthovú.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia zastupiteľstva.
Hlasovanie o programe rokovania:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 3:
V kontrole uznesení hlavná kontrolórka obce Mgr.Darnadiová, skonštatovala, že všetky uznesenia sú
splnené alebo sa plnia priebežne.
Hlasovanie o plnení uznesení:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0

K bodu číslo 4:
Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce Hosťová a rozpočtového hospodárenia za
rok 2015, ktorý obsahuje rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za r.2015, vyčíslenie prebytku
hospodárenia, tvorbu a použitie rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív, prehľad
o poskytnutých dotáciách právnickým osobám, finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom VÚC a návrh uznesenia obecného zastupiteľstva.
Obec v r.2015 prijala bežné granty vo výške 7391,13 eur, kapitálové vo výške 43 061,00 z toho
29 561,00 eur na kamerový systém obce a 13 500,00 eur na rekonštrukciu domu smútku, obec
čerpala municipálny úver vo výške 38 254,65 eur, nesplatená časť je 6 375,77 eur.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je 11 725,26, z toho sa vylučujú nevyčerpané prostriedky
zo ŠR vo výške 13 500,00 eur, rozdiel finančných operácií je 7545,77, upravené hospodárenie obce je
prebytok 5 771,03 eur.
K záverečnému účtu obce Hosťová za rok 2015 predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka
obce.
Príloha č. 1: Záverečný účet obce Hosťová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Príloha č. 2: Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2015
Hlasovanie o záverečnom účte obce:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 5:
V bode 5 poslanci rokovali aj o návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2016, na príjmovej strane ide
o navýšenie položky z rozpočtu VÚC, ktorá obsahuje príjem dotácie na kultúru /300,00 eur, šport
380,00 a cestovný ruch 1620,00 eur/a úprava položky prevod z rezervného fondu obce.
Na strane výdavkov zmeny sa týkajú hlavne financovania multifunkčného ihriska a rekonštrukcie
amfiteátra, kde financovanie manažmentu a procesu verejného obstarávania bolo preradené
z kapitálového do bežného rozpočtu, z rezervného fondu sa navrhuje previesť na výstavbu
autobusovej zastávky 1 000,00 eur.
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Príloha č. 3: Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Hlasovanie o rozpočtovom opatrení č. 4/2016:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
Poslanci boli informovaní o zmene zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov, obecné
zastupiteľstvo už neurčuje plat starostu, len zvýšenie a v procese rozhodovania o plate starostu
netreba v uznesení uvádzať presnú sumu. V budúcnosti bude opätovné prerokovanie aktuálne len
v prípade, ak obecné zastupiteľstvo bude chcieť zmeniť svoje rozhodnutie.
Príloha č. 4: Plat starostu obce Hosťová
Hlasovanie o plate starostu obce:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0

K bodu číslo 6:
Starosta obce predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hosťová,
prijatie uvedeného záväzného nariadenia vyžaduje legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva od
01.07.2016.
Príloha č. 5: Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Hlasovanie o VZN č. 1/2016:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
3
K bodu číslo 7:
Na základe stanoviska prokuratúry , nie je zákonné, aby návrh ceny napr. za vyhlasovanie v miestnom
rozhlase, za kopírovacie práce, za požičanie stolov, lavičiek, či návrh ceny za prenechanie užívania
iného hnuteľného či nehnuteľného majetku bol prijatý formou všeobecné záväzného nariadenia.
Takýto sadzobník poplatkov si môže obec prijať vo forme smernice.
Z tohto dôvodu sa navrhuje zrušenie VZN č. 1/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané obecným úradom v Hosťovej. Prenájom krátkodobého prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku za navrhuje schváliť prílohou č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom
obce.
Príloha č. 6: Návrh na zrušenie VZN č. 1/2008
Príloha č. 7: Návrh na schválenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2010 – Zásady hospodárenia s majetkom obce
Hlasovanie o návrhu na zrušenie VZN č.1/2008 a schválenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2010:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
K bodu číslo 8:
Poslanci rokovali o návrhu zmluvy o nájme sociálnych zariadení pre športovcov, nájomné stanovili
vo výške 700,00 eur na jeden rok.
Príloha č. 8: Zmluva o nájme sociálnych zariadení pre športovcov
Hlasovanie o zmluvy o nájme sociálnych zariadení pre športovcov:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
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K bodu číslo 9:
Obec obdržala dva žiadosti o odkúpenie pozemku od p. Ing. Tichého a B. Gála. Na základe
vyhotoveného geometrického plánu plot, vodomerná šachta p. Tichého, ohrada, plynová
a vodovodná šachta p. Gála sa nachádza na obecnom pozemku, z uvedeného dôvodu žiadajú
o odkúpenie týchto častí pozemkov.
Príloha č. 9: Žiadosti o odkúpenie pozemku + geometrický plán
Hlasovanie o prevodu majetku obce:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0

K bodu číslo 10:
Poslanci dostali informácie o rekonštrukcii domu smútku, stavebné práce boli dokončené, stavba
bola odovzdaná preberacím protokolom, spravili sa všetky dohodnuté práce, niektoré aj navyše.
K bodu číslo 11:
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou obce Pohranice o poskytnutie príspevku na prevádzku ZŠ
s VJM Pohranice z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov na prevádzku školy. Základnú školu
navštevuje 24 žiakov, z toho traja žiaci z Hosťovej, výška príspevku Hosťovej by činila 4 875,00 eur.
Po dlhšej diskusii skonštatovali, že vzhľadom na rozpočtové možnosti obce Hosťová finančné
prostriedky nebudú poskytnuté na refinancovanie nákladov ZS s VJM.
Príloha č. 10: Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku ZŠ VJM
Hlasovanie o neposkytnutí finančného príspevku:
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0
4
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Darnadiová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2016.
Príloha č. 11: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za:
4
/Peter Brath, Zsolt Földessy, Ing. Zoltán Gál, Gabriel Szalai/
proti:
0

K bodu číslo 12:
Starosta obce sa poďakoval sa účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HOSŤOVEJ
ZO DŇA 13.06.2016
UZNESENIE Č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hosťovej v roku 2016.

V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce
UZNESENIE Č. 19/2016

Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. berie na vedomie
plnenie uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Hosťovej
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce
UZNESENIE Č. 20/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje Záverečný účet obce Hosťová a celoročné hospodárenie za rok
2015 bez výhrad.
b. schvaľuje použiť prebytok vo výške – 5 771,03 eur na tvorbu rezervného
fondu obce Hosťová
c. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015

V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. berie na vedomie
návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2016
b. schvaľuje zmenu rozpočtu obce Hosťová na rok 2016 rozpočtovým opatrením
č. 4/2016
c. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Hosťová na
financovanie autobusovej zastávky
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.06.2016

UZNESENIE Č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
Na základe ustanovenia §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platovom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a §11 ods. 4 písm.
i./ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a. konštatuje,
že na základe uznesenia č. 75/2015 zo dňa 14.12.2015 bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva §4 ods. 2 citovaného zákona so
zvýšením o 10%, pričom na základe §3 ods. 1 cit. Zákona starostovi od 01.01.2016
patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok
b. schvaľuje
podľa §4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.01.2016 zvýšenie
minimálneho platu starostu o 10%.

V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hosťová č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hosťová
b. schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hosťová č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hosťová
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce
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UZNESENIE Č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Hosťová č. 1/2008 o správnych
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
v Hosťovej
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. prerokovalo
návrh prílohy č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hosťová č. 2/2010
– Zásady hospodárenia s majetkom obce
b. schvaľuje
prílohu č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2010 obce Hosťová –
Zásady hospodárenia s majetkom obce
7
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
- zmluvu o nájme medzi prenajímateľom Obcou Hosťovu a nájomcom
Občianskym združením Obecný futbalový klub Hosťová na nájom stavby
„sociálne miestnosti pre športovcov obce Hosťová“ na parcele č. 517/21,
LV č. 342 do 31.05.2017
- nájomné za sociálne miestnosti pre športovcov obce Hosťová vo výške 700,00
eur za obdobie 01.06.2016 – 31.05.2017.

V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.06.2016

UZNESENIE Č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
zámer prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, časť pozemku – ostatné plochy z parcely č. 248/1 o celkovej
výmere 8750 m2 v k.ú. Hosťová, ktoré boli vyčlenené GP71/2016 zo dňa
15.06.2016 pod č.p. 248/25 o výmere 39 m2 žiadateľom Ing. Vladimírovi Tichému
a Ing Mária Tichej
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. schvaľuje
zámer prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, časť pozemku – ostatné plochy z parcely č. 248/1 o celkovej
výmere 8750 m2 v k.ú. Hosťová, ktoré boli vyčlenené GP71/2016 zo dňa
15.06.2016 pod č.p. 248/26 o výmere 33 m2 žiadateľovi Blažejovi Gálovi
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

UZNESENIE Č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. prerokovalo
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku ZŠ VJM v Pohraniciach
b. neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku ZŠ VJM v Pohraniciach
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce
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UZNESENIE Č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hosťovej
a. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
b. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
V Hosťovej, 14.06.2016

Ing. Miroslav Brath
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Zsolt Földessy

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

Ing. Zoltán Gál

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

Zapisovateľka zápisnice:
Bc. Renáta Tóthová

........................
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Ing. Miroslav Brath
starosta obce
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