OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Počet listov: 3
List č. :
1

Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 12.02.2015 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: --Ospravedlnení: --Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.
Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Zdenku Kulichovú a za overovateľov zápisnice
určila poslancov Jozefa Kulicha a Petra Baca
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie rozpočtu r. 2015 a predloženie plánu rozpočtov 2016-2017
4. Schvaľovanie žiadostí FO a PO (Malastav, s.r.o.)
5. Diskusia
6. Návrh uznesení
7. Záver
Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.
ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka
obce Ing. Silvia Masárová.
Konštatovala, že:
Uznesenie č. 26/2015 – splnené
ad. 3./ Schvaľovanie rozpočtu r. 2015 a predloženie plánu rozpočtov 2016-2017
Starostka predložila rozpočet na r. 2015 a plán rozpočtu 2016-2017, ktoré boli
zverejnené obvyklým spôsobom.
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2015
OcZ schvaľuje predložený rozpočet na r. 2015 viď príloha a zároveň berie na vedomie
plán rozpočtu na r. 2016-2017 viď príloha.
Účtovníčka obce predložila plnenie rozpočtu za rok 2014 a správu o hospodárení obce
za rok 2014.
Uznesenie č. 28/2015
OcZ berie na vedomie predložené
o hospodárení obce za rok 2014.

plnenie rozpočtu za rok 2014 a správu

Starostka predložila k schváleniu Kompetencie starostky obce pre vykonanie zmeny
rozpočtu obce od 11.12.2014.
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29/2015
OcZ schvaľuje Kompetencie starostky obce pre vykonanie zmeny rozpočtu obce
od 11.12.2014.
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie na úpravu mínusových položiek rozpočtu
k 31.12.2014.
Uznesenie č. 30/2015
OcZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Starostka predložila k schváleniu vyplatenie dlhovej služby (istina + úroky) v PBS, a.s.
a vypovedaniu úverovej zmluvy z vlastných (obecných) zdrojov kumulovaných na
Rezervnom fonde a z rez. fondu uhradiť havarijný stav ventilov na OU vo výške predloženej
faktúry do 700,00 max.
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2015
OcZ schvaľuje vyplatenie dlhovej služby (istina + úroky) v PBS, a.s.
a vypovedaniu úverovej zmluvy z vlastných (obecných) zdrojov kumulovaných na
Rezervnom fonde a z rez. fondu uhradiť havarijný stav ventilov na OU vo výške
predloženej faktúry do 700,00 max.
Starostka predložila k schváleniu prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške zostatku komunálneho univerzálneho úveru za účelom jeho splatenia.

Za: 5
proti: 0
Uznesenie č. 32/2015

zdržal sa: 0

OcZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu
obce vo výške :
a, zostatku komunálneho univerzálneho úveru za účelom jeho splatenia.
b, predloženej faktúry za opravu havarijného stavu ventilov
ad. 4./ Schvaľovanie žiadostí FO a PO (Malastav, s.r.o.)
S ohľadom na skutočnosť, že sa zástupca spoločnosti Malastav, s.r.o. nedostavil na
OcZ, nebolo o žiadosti FO jednané. O žiadosti bude v nasledujúcich dňoch rozhodnuté
v súčinnosti so stavebným úradom.
ad. 9./ Diskusia
Diskusia starostky a poslancov OcZ o budúcich projektoch a možnostiach ich realizovania
v obci zo zdojov EÚ, bankových zdrojov a tiež vlastných (obecných) zdrojov.
ad. 10./ Návrh uznesenia

Záver
Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na
12.03.2015 o 16.00 hod. a program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa poslancom OcZ
za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie.
Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Zdenka Kulichová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Jozef Kulich

---------------------

Peter Baco

---------------------

Vypis z uznesenf I 2.02.2015
Uznesenie (., 27 ltl,Dll

OcZ schvafr.rje predloLeny rozpodet na r.2015 vid priloha az\rovei berie na vedomie pl6n
rozpodtu na r. 20 .16-2017 vrt priloha.

Uznesenie E,28ltl0l5
OcZ berie na vedomie predloZen6 plnenie rozpodtu

zarok20l4

a spr6vu o hospod6reni obce

zarok2014.
Uznesenie ii.2912015

OcZ schvaluje Kompetencie starostky obce pre vykonanie zmeny rozpodtu obce

od

tL.12.2014.
Uznesenie d, 30/:2015

o., ;;edomie
Uznesenie

i.

Rozpodtovd opatrenie (,' ll20r4,

31/12015

OcZ schvaliuje vyplatenie dlhovej sluZby (istina + froky) v PBS, a.s. a vypovedaniu
uverovej zmluvy z vlastnych (obecnfch) zdrojov kumulovanych na Rezervnom fonde a zrez.
fondu uhradiit'havarijnf stav ventilov na OU vo vySke predloZenej faktirry do 700,00 max.
Uznesenie i,3212015

OcZ schl,aliuje prevod finandnfch prostriedkov z rezervndho fondu do rozpodtu obce
vo vy5ke

:

a, zostatliu komunflneho univerz6lneho itveru

za idelomj eho splatenia.

b, prrldloilenej faktriry za opravu havarijndho stavu ventilov

