Obec Vieska nad Žitavou

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 13. mája 2019 o 16.30 h
v zasadacej miestnosti obecného úradu

Zápisnica
Z3. zasadnuti Oicného zastupitiľstva vo Viiski nad Žitavou
Konaného dňa 13.5.2019
Prítomní:

podľa priložinij prizintačnij listnn

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tvorinii zasadnuta oOicného zastupitiľstva
Určinii zapisovatiľa, ovirovatiľov zápisnici, voľOn návrhovij komisii,
Schválinii programu rokovania
Kontrola plninia uznisiní
Návrh plánu kontrolnij činnost hlavného kontrolóra
Správa hlavného kontrolóra o činnost
Návrh rozpočtu oOci Viiska nad Žitavou na rokn 2019-2021
Návrh Záviričného účtu oOci Viiska nad Žitavou za rok 2018
Prirokovanii Výročnij správn za rok 2018
Zúčtovanii provizória január – apríl 2019
Rôzni
Závir

K bodu 1
Otvorenie zasadnuta obecného zastupiteľstva
Starosta oOci Štifan Mladý otvoril rokovanii zasadnuta oOicného zastupitiľstva o 16:30 hod.
Privítal prítomných poslancov a zamistnancov oOci. Konštatoval, ži sú prítomní 4 poslanci a oOicné
zastupitiľstvo ji uznášaniaschopné. Hlavný kontrolór ji ospravidlniný.

K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík
Návrhová komisia: Igor Livický, Ján Lévan
Zapisovateľka: Mgr. Monika Badová
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

4 /Igor Livický, Ján Lévan, Radoslav ŠaOík, Miroslav Mladý/
0
0
0

K bodu 3
Schválenie programu rokovania

Návrh programu Ool doručiný poslancom aj s pozvánkou. Starosta dal hlasovať o Oodoch programu
rokovania tak, ako Ool navrhnutý a zvirijniný.
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

4 /Igor Livický, Ján Lévan, Radoslav ŠaOík, Miroslav Mladý/
0
0
0

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tvorinii zasadnuta oOicného zastupitiľstva
Určinii zapisovatiľa, ovirovatiľov zápisnici, voľOn návrhovij komisii,
Schválinii programu rokovania
Kontrola plninia uznisiní
Návrh plánu kontrolnij činnost hlavného kontrolóra
Správa hlavného kontrolóra o činnost
Návrh rozpočtu oOci Viiska nad Žitavou na rokn 2019-2021
Návrh Záviričného účtu oOci Viiska nad Žitavou za rok 2018
Prirokovanii Výročnij správn za rok 2018
Zúčtovanii provizória január – apríl 2019
Rôzni
Závir

K bodu 4
Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatoval, ži hlavný kontrolór ji ospravidlniný. Bod programu sa prisúva na ďalšii
zasadnuti oOicného zastupitiľstva
K bodu 5
Návrh plánu kontrolnej činnost hlavného kontrolóra
Matiriáln k tomuto Oodu mali poslanci od 2. zasadnuta Z konaného11.2.2019
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Do diskusii sa nikto niprihlásil.
Starosta dal hlasovať.
Nato sa poslanic Lévan spýtal, kidn Ool plán zvirijniný. Poslanic Igor Livický mal dotaz k časovému
oOmidziniu plánu na pol roka.

Hlasovanie:
Za:
Prot:

0
0

Zdržal sa:
Nihlasoval:

0
4 /Igor Livický, Ján Lévan, Radoslav ŠaOík, Miroslav Mladý/

K bodu 6
Správa hlavného kontrolóra o činnost
Starosta doplnil, ži uvidiná správa ji opäť prinisiný Ood rokovaciiho programu z minulého
zastupitiľstva. Matiriáln Ooli zaslané poslancom domov na prištudovanii .
Starosta otvoril rozpravu. Nikto sa do rozpravn niprihlásil.
/do rokovacij miistnost prišiil poslanic Ivan Mladý/
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

5 /Igor Livický, Ján Lévan, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík/
0
0
0

K bodu 7
Návrh rozpočtu obce Vieska nad Žitavou na roky 2019- 2021
Starosta otvoril rozpravu. Požiadal pridsidu fnančnij komisii o jij stanovisko.
Ivan Mladý: fnančná komisia odporučila schválinii rozpočtu.
Mgr. Badová: doplnila, ži v rozpočti ji zapracovaná dotácia vo výški 5000,00 EUR na nákup
kompostérov pri oOnvatiľov našij oOci. Na vlastné zdroji vo výški 5244,00 EUR ji
potriOné vstúpiť do úviru, ktorý mámi v Prima Oanki Slovinsko. Splátka úviru vo
výški 5244,00 On sa rozložila na 1 rok.
Starosta:
nimámi 5000,00 Eur na to aOn smi mohli použiť vlastné zdroji z rozpočtu?
Mgr. Badová: nii, nimámi
Ján Lévan:
v rozpočti ji zahrnutá mzda starostu oOci na 100% aliOo 60%?
Mgr. Badová: na 100%.

Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

5 /Igor Livický, Ján Lévan, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík/
0
0
0

K bodu 8
Návrh záverečného účtu obce Vieska nad Žitavou za rok 2018
Starosta otvoril rozpravu. Nikto sa niprihlásil.
Starosta dal hlasovať.
Igor Livický pričítal zninii návrhu uznisinia.
Za takto pridložiný návrh uznisinia hlasovali všitci poslanci. Výslidok hospodárinia za rok 2018 vo
výški 2466,05 EUR sa poslanci dohodli vložiť do rizirvného fondu.

Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

5 /Igor Livický, Ján Lévan, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík/
0
0
0

K bodu 9
Prerokovane Výročnej správy za rok 2018
Starosta otvoril rozpravu. K uvidinij témi poslanci nimali pripomiinkn.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

5 /Igor Livický, Ján Lévan, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík/
0
0
0

K bodu 10
Zúčtovanie provizória január – apríl 2019
Starosta otvoril rozpravu k uvidinij témi. Bližšii k zúčtovaniu provizória pridniisla ikonómka oOci.
Upozornila, ži rozpočit počas provizória sa mohol čirpať max. do výškn 1/12 skutočných Oižných
príjmov oOci za rok 2018, čo činilo 15 337,08 EUR. Poslanci nimali doplňujúci návrhn a zúčtovanii
provizória jidnomnsiľni schválili.
Igor Livický mal dotaz, ži z ktorij položkn sa čirpalo 1800,00 EUR na PD chodníkn.
Ekonómka odpovidala ži z rozpočtovij položkn 0451 716. Táto suma ji súčasťou zúčtovania
provizória. Uvidiná projiktová dokumintácia ji súčasťou projiktu, v rámci ktorého sa Oudú v našij
oOci Oudovať a rikonštruovať chodníkn , jarkn na hlavnij ulici /v stridi oOci/. Piniazi na tinto
projikt dostanimi z MASK-n. Ji na to vnčlininé do 20 ts. EUR.
Starosta dal hlasovať.

Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa:
Nihlasoval:

5 /Igor Livický, Ján Lévan, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav ŠaOík /
0
0
0

K bodu 11
Rôzne
J. Lévan- svoji dotazn smiroval na hlavného kontrolóra na prišitrinii a uvidinii stavu vici.
Nakoľko však HK niOol prítomný, so svojou otázkou sa oOrátl na starostu oOci
Témn:
1. cesta pri Bukovských – má za to , ži diilo nii ji ukončiné, ali frmi ZEPRa- už Ooli vnplatiné
všitkn faktúrn. Jidiný plot ktorý Ool vo vlastníctvi Kollára sa niodstránil.
Starosta odpovidal – ži ji podpísaný priOirací protokol diila, a čo Oolo zazmluvniné ji aj ukončiné
a vnplatiné
2. Užívanie odvodňovacieho kanála – pričo sa plat nájom. Starosta ponúkol možnosť prísť na
oOicný úrad na konzultáciu, liOo jiho momintálni odpovidi nimusia oOsahovať všitkn rilivantné
informácii.
Ivan Mladý- podotkol, ži takéto otázkn musia Onť pridrokované prid zasadnutm.
3. projekty na protpovodňovú ochranu- domniiva sa, ži ji vnpracované viľké množstvo projiktov
na protpovodňovú ochranu a nipridpokladá, ži sa Oudú môcť všitkn vnužiť. HK má zistť všitkn
projiktn, ktoré aj v minulost Ooli vnpracované.
4. ako je to s čerpaním dovolenky a úväzkom starostu –
Mgr. Badová -čirpanii dovolinkn starostu Ool jidin z matiriálov, ktorý dostali poslanci na
prištudovanii domov. Pri čirpaní dovolinkn oOicný úrad postupuji v zmnsli tohto usmirninia.
I napriik tomu chcil poslanic Lévan vnsvitlinii.
Ivan Mladý- sa vnjadril k zmini úväzku starostu. Upozornil, ži táto zmina ji možná lin na návrh
starostu.
Ján Lévan – pričítal niikoľko stat z listu, ktorý poslala prokurátorka. Uviidol, ži poslanci nimajú
jasný výklad. Pridpokladá, ži jidini súd môži rozhodnúť o tomto proOlémi.
Ivan Mladý – pripominul, ži už pol roka riišia lin úväzok starostu. Spýtal sa, od koľkých ľudí dostali
poslanci mandát na to aOn tak rozhodli, či už o plati starostu, aliOo o jiho úväzku. Pokiaľ chcimi
aOn Oolo všitko transparintné, ji potriOné vnpísať rifirindum, nich oOčania rozhodnú.
Radoslav ŠaOík – pridniisol návrh, aOn sa dôližité vici priOirali išti prid zastupitiľstvom. Nimôži
sa odsudzovať iný názor, ji potriOné vnriišiť proOlémn koriktni.
5. štvrťročné čerpanie rozpočtu- oOicné zastupitiľstvo požiadalo HK o pridkladanii čirpania
rozpočtu po štvrťročných uzáviirkach

Ivan Mladý - ji potriOné navrhnúť Plán kultúrnych akcií – napr.
stritnuti Viisok, oslavn Cnrila a Mitoda, didinská opikačka, misiac úctn k starším,
stritnuti s Mikulášom, - k Oudúcimu zastupitiľstvu
Mgr. Badová - Kto Oudi zodpovidný za návrh a rializáciu kultúrnnch akcií, pritoži nimámi kultúrnu
komisiu.
Ivan Mladý – Z zriadilo lin fnančnú komisiu a komisiu na ochranu virijného záujmu.
Mgr. Badová – pripominula, ži pridsidom komisii virijného záujmu ji Ján Lévan a uvidiná
komisia zataľ nizasadla.
Radoslav ŠaOík – v akom štádiu ji projikt multfunkčného ihriska.
Starosta - Ninávratný fnančný príspivok na stavOu sa získal. Multfunkčné ihrisko sa vnOuduji
v miistach, kdi Oola hasičská zOrojnica. Virijné oOstarávanii a vnOrati dodávatiľa Oolo súčasťou
žiadost o ninávratný príspivok. Plocha ihriska sa tiraz môži rozšíriť, liOo dom /Várnikov/ sa zOúra.
V ďalšij čast dvora sa pridpokladá do Oudúcna vntvorinii zOirného dvora.
Ján Lévan – navrhol vnpracovať plán zastupiteľstev v trojmisačných intirvaloch.
Mgr. Badová - Zvolávanii zasadnuta v 3 misačných intirvaloch ji výhradným zákonným právom
starostu. Ak On sa zasadnuti nizvolalo v zákonnij lihoti ,získava oprávninii zvolať zasadnuti
zástupca starostu aliOo poviriný poslanic. Niplánované zasadnuti ji možné zvolať na podnit 1/3
poslancov.

K bodu 12
Záver
Starosta poďakoval všitkým za aktvnu účasť a ukončil zasadnuti Z
Zasadnuti Z Oolo ukončiné o 17:50 h.
Viiska nad Žitavou, 13.5.2019

Zapísala: Mgr. Monika Badová
Štifan Mladý
Starosta oOci
virovatilia:
Miroslav Mladý ..................................................
Radoslav ŠaOík ..................................................

