Zápisnica

č. 6/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.06.2018
________________________________________________________________
Prítomní : Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mgr.Kolesárová H, Mačo R, Mačová R, Šimko J.
Neprítomní: 0
Zasadnutie OZ sa konalo dňa 13.06.2018 (streda) o 15,00 hod. v budove Obecného domu, bolo
zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.
Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnení prijatých uznesení

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017
Záverečný účet obce 2017
Výročná správa obce za rok 2017
Audit obce za rok 2017
Prerokovanie návrhov (výmena okien v ZŠ aj MŠ, oprava sály a kuchyne v obecnom
dome, Revitalizácia centra obce, Rozhlas na Dúbrave.
9. Úprava rozpočtu obce 2018
10. Schválenie volebného obvodu pre Komunálne voľby
11. Žiadosti občanov
12. Diskusia
13. Záver
4.
5.
6.
7.
8.

za ... 5 (Bačo M, Dužda M, Mgr.Kolesárová H, Mačová R, Šimko J)
proti ... 0,
zdržal sa ... 2 (Mačo R, Horváth P)
Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce, za overovateľov zápisnice boli
určení Mačová R, Bačo M.
Hlasovanie:

K bodu č. 3
Uznesenie č. 21/4/2018 – deratizácia obce 2x ročne ... v apríli 2018 splnené
Uznesenie č. 22/4/2018 – nákup zariadenia do kuchyne v OD ... splnené
Uznesenie č. 23/4/2018 – bezodplatný prevod časti parcely chodník Dúbrava ... zmluva je
podpísaná so SPF v Bratislave, stavebné povolenie na chodník je zverejnené
Uznesenie č. 24/4/2018 – dodatok NZ prenájom Sopčák ... splnené
Uznesenie č. 25/4/2018 – pripojenie stĺpu VO pri kostole na Dúbrave ... splnené
Uznesenie č. 26/4/2018 – finančný príspevok na vatru ... čiastočne splnené
Uznesenie č. 27/5/2018 – Prístavba MŠ prekrytie potoka ... splnené
Uznesenie č. 28/5/2018 – Prístavba MŠ, dažďová kanalizácia ... trvá
Uznesenie č. 29/5/2018 – Prístavba MŠ, odstránenie strechy ... trvá
Uznesenie č. 30/5/2018 – Prístavba MŠ, výmena drevených okien ... príprava VO, trvá
K bodom č. 4 a 5
Hlavný kontrolór obce Mgr. Kopčáková Ľ. predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2017.
Záverečný účet obce za rok 2017 bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 29.05.2018.

Uznesenie č. 31/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni
a) berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017.
b) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 106.293,74 €.
Hlasovanie: za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 6
Výročná správa obce za rok 2017 bola zverejnená obvyklým spôsobom dňa 29.05.2018.
Uznesenie č. 32/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2017.
Hlasovanie: za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 7
Audit obce bol vykonaný v máji 2017, správu o audite prečítal starosta obce, takisto bola
zverejnená na stránke obce.
Uznesenie č. 33/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu o audite obce za rok 2017.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 8
Výmena okien v MŠ ... bolo prijaté uznesenie o výmene.
Výmena okien v ZŠ v dolnej budove, výmena kúrenia, výmena dverí – pripraviť orientačný
rozpočet do konca týždňa.
Oprava sály a kuchyne v Obecnom dome - na okná už máme predbežnú cenovú ponuku.
Revitalizácie centra obce – projektová dokumentácia a rozpočet je už pripravený.
Uznesenie č. 34/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1.etapu - úprava verejných priestranstiev 107622,02 € bez
DPH z projektovej dokumentácie Revitalizácia centra obce.
Hlasovanie: za ... 5 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Šimko J)
proti ... 0,
zdržal sa ... 2 (Mgr.Kolesárová H, Mačová R)
Projekt rozhlas na Dúbrave.
Uznesenie č. 35/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje projekt rozhlas na Dúbrave.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 9
Úprava rozpočtu predniesol prítomným ekonóm Ing. Lukáč D.
Rozpočtové opatrenie 1/2018 na základe očakávaných príjmov a očakávanej potreby zvýšenia
kapitálových výdavkov pri rekonštrukcií MŠ a zreálnených investičných zámerov navrhuje
navýšenie rozpočtu obce o 62.902 € v príjmovej ako aj výdavkovej časti.
Celkový rozpočet sa navýši z 1304074 € na 1.366976 €.
Uznesenie č. 36/6/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018
navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 62.902 €.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0

K bodu č. 10
Starosta obce informoval prítomných o blížiacich sa Komunálnych voľbách, ktoré budú
v novembri 2018. Obec má schváliť počet volebných obvodov, počet volených poslancov
a úväzok starostu obce.
Uznesenie č. 37/6/2018 Obecné zastupiteľstvo v Žehni
a) schvaľuje volebný obvod 1,
b) schvaľuje 7 poslancov v obci Žehňa,
c) schvaľuje 100 % úväzok starostu obce Žehňa.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 11
-žiadosť Rímsko-katolícka žiadosť Kokošovce o finančný príspevok vo výške 300 € pri
organizovaní akcie 23.6.2018 Deň rodiny.
Uznesenie č. 38/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje finančný príspevok vo výške 300 € pre
Rímskokatolícku cirkev pri organizovaní akcie Deň rodiny 23.6.2018.
Hlasovanie :
za ... 3 (Mačo R, Dužda M, Šimko J)
proti ... 4 (Mgr.Kolesárová H, Mačová R, Horváth P, Bačo M)
zdržal sa ... 0
-žiadosť p.Lukačeňa o odkup pozemku na Dúbrave, kde je spoluvlastníkom obec a Lesy SR.
Obec nemá záujem o odpredaj tohto pozemku a napíše list na Lesy SR.
Uznesenie č. 39/6/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 150/226, LV 683o
celkovej výmere 8468 m2 v podiele 2/5 z celkovej výmere, t.j. 3387,20 m2.
Hlasovanie:
za ... 0,
proti ... 7,
zdržal sa ... 0
-odvolanie Mgr.Klučková proti rozhodnutiu obce Žehňa o neodsúhlasenie odpredaja
spoluvlastníckeho podielu. Starosta prečítal stanovisko právnika k odvolaniu.
Poslanci navrhujú podiel obce dať zamerať, OZ súhlasí s reálnou deľbou po vzájomnej
dohode.
Uznesenie č. 40/6/2018 Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s reálnou deľbou po vzájomnej dohode.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
-Správca cintorína p.Šiška predložil žiadosť o riešenie havarijného stavu Domu smútku.
Poslanci sa dohodli na osobnom stretnutí v piatok o 17stej pri DS.
-pripravená je zmluva o prenájme hnuteľnej veci, reprosúpravy. Poslanci súhlasia s podpisom.
Uznesenie č. 41/6/2018Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí podpísať Zmluvu o nájme hnuteľnej veci, reprosúpravy
so zástupcom hudobnej skupiny Gipsy Mačo, Daliborom Mačom.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0.
K bodu č. 12
Starosta predniesol na začiatku diskusie informáciu o pozastavení žiadosti o NFP obecné
Komunitné centrum z dôvodu neskorého dodania zmluvy zo SPF.
Vysporiadanie pozemkov pri odkupe pozemkov Rozšírenie rómskej osady – postupuje.
Starosta informoval, že obec dostala protipožiarny vozík pre DHZ.

Kultúrnospoločenské akcie: v júli výlet do Maďarska a odpust.
Informácia voda nad IBV Nad Kostolom – návrhy vodovodných sietí boli zaslané vlastníkom
pozemkov.
Pani Gdovinová sa informovala v akom štádiu je výkup pozemkov na Dúbrave, na zadnej
ceste. Pán Pažuk sa informoval ohľadom chodníka na Dúbrave.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Makarová J.
Overovatelia: Mačová R.
Bačo M.

Slavomír Lipták
Starosta obce

