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Zápisnica

    

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e, 

  

konaného dňa 10. januára 2014.

    

  Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol
Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov a kontrolórku obce a zároveň konštatoval, že na
zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9
poslancov je prítomných 7 poslancov a poslankyňa Alžbeta
Pavková prišla počas prerokovávania bodu č. 4, takže OZ je
spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli:
Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav
Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír
Ondrejka a Alžbeta Pavková.
  

  

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili
správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra
Černáka a Mgr. Zuzanu Rajtarovú.

  

  U z n e s e n i a
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z dvadsiatehoštvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, 

  

ktoré sa konalo dňa 10. januára 2014

  

  Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e
  

p r e r o k o v a l o

    
    1. Správu      o plnení uznesení   
    2. Dodatok č. 1      k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
    3. Zámer predaja      obecného majetku  
    4. Informácie      starostu   
    5. Uznesenia  

  

  

U z n e s e n i a

  

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 156/2014

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
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berie na vedomie

  

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde
konštatoval, že uznesenia mali prevažne schvaľovací charakter a týkali sa najmä bytovky

  

  

  

K bodu 2/

  

Uznesenie č. 157/2014

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

schvaľuje

  

- Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov (dodatok je
prílohou č. 1 zápisnice)
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K bodu 3/

  

Uznesenie č. 158/2014

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

schvaľuje 

  

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov – pozemok v registri CKN, časť parc.č. 721/1
(parc.č. 721/7 o výmere 154 m2 vytvorená GP č. 99/2013 overeným Správou katastra Zlaté
Moravce dňa 16.9.2013 pod č. 362/2013, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom
Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov) zastavané plochy a nádvoria
zapísanej na LV č. 674 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov p. Dušanovi Žikavskému, nar. 1.3.1984, bytom
Skýcov, ul. Športová 407 za cenu 1,85 €/m 2 v zmysle zámeru
obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa

  

  

K bodu 4/

  

Uznesenie č. 159/2014

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

berie na vedomie
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- informáciu starostu obce o Dodatkoch k Zmluvám o termínovaných úveroch, ktoré obec
uzatvorila s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Dodatky sa týkajú zmien
súvisiacich s úrokovou sadzbou a v prípade termínovaného úveru č. 05/018/10 boli navýšené
mesačné splátky na sumu 683,- € a úver bol predĺžený do 31.12.2020

  

- informáciu starostu obce, že je potrebné hľadať novú kuchárku do Školskej jedálne

  

ukladá starostovi obce

  

- hľadať novú kuchárku najskôr v obci a zverejniť danú informáciu prostredníctvom obecného
rozhlasu a na webovej stránke obce

  

  

Uznesenie č. 160/2014

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

schvaľuje

  

- že nebude požadovať na technickú vybavenosť stavby ,, Nájomný bytový dom 6 b.j. Skýcov“
finančné prostriedky z dotácie MDVRR SR, technická vybavenosť bola vykrytá z vlastných
zdrojov

  

- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 01/2012 uzatvorenej s nájomcom AGROSTAV HSV spol. s
r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce (dodatok je prílohou č. 2 zápisnice)
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- rozpočtové opatrenie č. OZ/1/2014, ktorým sa mení rozpočet obce Skýcov na roky 2014 –
2016 (rozpočtové opatrenie je prílohou č. 3 zápisnice)

  

konštatuje, že

  

- po úprave sú bežné príjmy v r. 2014 vo výške 450 395,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške
233 659,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 144 266,- €

  

- po úprave sú kapitálové príjmy v r. 2014 vo výške 340 736,- €, kapitálové výdavky sú vo výške
551 600,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 157 420,- € a finančné operácie
vo výdavkovej časti sú vo výške 19 026,- €

  

- po úprave sú bežné príjmy v r. 2015 vo výške 441 282,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške
230 154,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 144 266,- €

  

- po úprave sú kapitálové príjmy v r. 2015 vo výške 1 000,- €, kapitálové výdavky sú vo výške
44 900,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 0,- € a finančné operácie vo
výdavkovej časti sú vo výške 22 962,- €

  

- po úprave sú bežné príjmy v r. 2016 vo výške 440 282,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške
224 391,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 144 266,- €

  

- po úprave sú kapitálové príjmy v r. 2016 vo výške 1 000,- €, kapitálové výdavky sú vo výške
49 663,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 0,- € a finančné operácie vo
výdavkovej časti sú vo výške 22 962,- €

  

súhlasí
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1. s predložením žiadosti o dotáciu na MDVRR SR na kúpu nájomných bytov v bytovom dome 6
b.j. Skýcov

  

2. s úverom zo ŠFRB po dobu splácania 30 rokov

  

  

K bodu 5/

  

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

  

  

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

  

  

  

Mgr. Tomáš Kolembus

  

 starosta obce
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Overovatelia:

  

  

Ľubomír Černák  .....................................................

  

Mgr. Zuzana Rajtarová .....................................................

  

  

  

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová
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