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Zápisnica

    

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e, 

  

konaného dňa 21. marca 2013.

    

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta
obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, takže OZ je
spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing.
Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajarová, Ing. Milan Krigovský a Mgr. Vladimír Ondrejka.

  

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

  
  U z n e s e n i a
  

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, 

  

ktoré sa konalo dňa 21. marca 2013
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  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. Zmluvu      o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch  
    3. Rozbor      hospodárenia obce za rok 2012 a vyhodnotenie programového rozpočtu     
obce za rok 2012   
    4. Záverečný účet      obce a výročnú správu za rok 2012  
    5. Výsledky      inventarizácie majetku obce k 31.12.2012  
    6. Rozpočet obce na      roky 2013 - 2015  
    7. VZN č. 1/2013      o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách      a
verejných priestranstvách   
    8. Informácie      starostu  
    9. Uznesenia  

  

  

U z n e s e n i a

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 105/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e
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- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené

  

  

K bodu 2/

  

Uznesenie č. 106/2013

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
  

s c h v a ľ u j e

  

- zmluvu o vytvorení Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch

  

  

K bodu 3/

  

Uznesenie č. 107/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e
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- rozbor hospodárenia obce za rok 2012 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok
2012

  

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce a finančnej komisie k schváleniu rozboru
hospodárenia obce za rok 2012 a vyhodnotenia programového rozpočtu obce za rok 2012

  

k o n š t a t u j e , ž e

  

- príjmy obce za rok 2012 dosiahli výšku 505 049,70 €, čo predstavuje 102,29 %-né plnenie
rozpočtu

  

- výdavky OcÚ za rok 2012 dosiahli výšku 279 284,34 €, čo predstavuje 102,59 %-né plnenie
rozpočtu

  

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 221 022,32 €, čo predstavuje 99,77 %-né plnenie rozpočtu

  

- celkové výdavky obce so ZŠ dosiahli výšku 500 306,66 €, čo predstavuje 101,33 %-né plnenie
rozpočtu

  

- jednotlivé výdavky boli rozdelené do 12-tich programov a možno konštatovať, že programy,
podprogramy a plánované hodnoty merateľných ukazovateľov boli v roku 2012 splnené

  

s c h v a ľ u j e

  

- rozbor hospodárenia obce za rok 2012 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok
2012 ( rozbor hospodárenia a vyhodnotenie programového rozpočtu sú prílohou č. 1 zápisnice )
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K bodu 4/

  

Uznesenie č. 108/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- záverečný účet obce Skýcov a výročnú správu obce za rok 2012

  

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce a finančnej komisie k schváleniu záverečného účtu
obce a výročnej správy bez výhrad

  

k o n š t a t u j e , ž e

  

- výsledok hospodárenia obce Skýcov za rok 2012 upravený v zmysle § 16 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho
rozpočtu je vo výške 22 998,62 €

  

s c h v a ľ u j e

  

 5 / 11



17. zasadnutie OZ Skýcov - 21. marca 2013

Napísal Janka Medvecová
Pondelok, 08 Apríl 2013 14:13 - Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2013 11:39

- záverečný účet obce Skýcov za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad

  

- výročnú správu obce Skýcov za rok 2012 bez výhrad ( záverečný účet a výročná správa sú
prílohou č. 2 zápisnice )

  

- na účet Rezervného fondu odviesť z výsledku hospodárenia sumu 2 300,- €

  

  

K bodu 5/

  

  

Uznesenie č. 109/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Skýcov k 31.12.2012 (záznam z vykonanej inventarizácie a inventarizačný zápis sú prílohou č.
3 zápisnice)
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Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

k o n š t a t u j e , ž e

  

- obec eviduje k 31.12.2012 aktíva v hodnote 2 924 620,07 € (brutto), odpisy v hodnote

  

1 215 089,35 € a zostatkovú hodnotu 1 709 530,72 € (netto); z toho neobežný majetok v
hodnote 2 860 875,96 € (odpisy tohto majetku sú vo výške 1 214 684,24 € a zostatková účtovná
hodnota
tohto
majetku
je
vo výške 1 646 191,72 €);
obežný majetok je v hodnote 62 147,72 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota
tohto majetku je 61 742,61 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 596,39 €

  

- obec eviduje k 31.12.2012 pasíva v hodnote 1 709 530,72 €; z toho vlastné imanie je v
hodnote 880 192,50 €; záväzky v hodnote 166 911,27 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v
hodnote 662 426,95 €

  

  

K bodu 6/

  

Uznesenie č. 110/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
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b e r i e n a  v e d o m i e

  

- programový a položkový rozpočet obce Skýcov na roky 2013 – 2015 ( príloha č. 4 zápisnice )

  

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce a finančnej komisie k schváleniu programového a
položkového rozpočtu na rok 2013

  

s c h v a ľ u j e

  

- programový a položkový rozpočet obce Skýcov a Základnej školy Skýcov na rok 2013, pričom
celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 673 666,- € v príjmovej aj výdavkovej časti

  

k o n š t a t u j e , ž e

  

- bežné príjmy sú vo výške 436 702,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 227 235,- € a bežné
výdavky ZŠ sú vo výške 145 497,- €

  

- kapitálové príjmy sú vo výške 235 786,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 283 220,- € a
finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 1 178,- € a finančné operácie vo výdavkovej
časti sú vo výške 17 714,- €

  

  

K bodu 7/
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Uznesenie č. 111/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a v e d o m i e

  

- návrh VZN č. 1/2013 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách

  

s c h v a ľ u j e

  

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/2013 o parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (príloha č. 5 zápisnice)

  

  

K bodu 8/

  

Uznesenie č. 112/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove 

  

s c h v a ľ u j e
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- zverenie majetku obce (Rekonštrukcia kotolne ZŠ – prípojka, okno a dvere) do správy
Základnej školy Skýcov, ul. Školská 299, Skýcov s účinnosťou od 1.4.2013, k tomuto dátumu
Základná škola zaradí tento majetok do svojho účtovníctva a bude ho odpisovať, chrániť pred
poškodením a nakladať s ním. Pri hlasovaní bolo 5 poslancov za (Milan Černák, Ing. Miroslav
Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing. Milan Krigovský a Mgr. Vladimír Ondrejka) a poslanec
Ľubomír Černák sa zdržal hlasovania.

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu starostu obce o uskutočnenej administratívnej kontrole vykonaného verejného
obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce
Skýcov“, na základe ktorej bolo odporučené vyhlásiť na predmetnú zákazku nové verejné
obstarávanie

  

  

K bodu 9/

  

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č.
112/2013.

  

  

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

  

 starosta obce

  

  

Overovatelia: Ing. Milan Krigovský .....................................................

  

  

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

  

  

  

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová
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