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Zápisnica

    

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e, 

  

konaného dňa 19. septembra 2013.

    

  

  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, takže OZ je spôsobilé
rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Milan Černák, Ing.
Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing.
Milan Krigovský, 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 Ing.
Romana Černáka a Ing. Milana Krigovského.

  

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

  

ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2013

  

  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. Rozbor      hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2013 a 1. polrok 2013  
    3. Správy      nezávislého audítora o vykonanom audite  
    4. Žiadosť      o finančnú výpomoc  
    5. Zlúčenie      Materskej školy so Základnou školou  
    6. Informácie      starostu  
    7. Uznesenia  

  

  

U z n e s e n i a

  

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 131/2013
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  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
  

berie na vedomie

  

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené

  

  

K bodu 2/

  

Uznesenie č. 132/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

berie na vedomie

  

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2013 a 1. polrok 2013

  

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1.
štvrťrok 2013 a 1. polrok 2013

  

konštatuje, že

  

- príjmy obce za 1. štvrťrok 2013 dosiahli výšku 127 468,62 € bez finančných operácií mimo
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rozpočtu, čo predstavuje 18,92 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v
príjmovej časti dosiahli výšku 4 811,36 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií
mimo rozpočtu dosiahli výšku 132 279,98 €, čo predstavuje 19,64 %-né plnenie rozpočtu

  

- výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2013 dosiahli výšku 63 321,94 € bez finančných operácií mimo
rozpočtu, čo predstavuje 11,99 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo
výdavkovej časti dosiahli výšku 5 302,85 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných
operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 68 624,79 €, čo predstavuje 12,99 %-né plnenie
rozpočtu

  

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 24 968,68 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo
predstavuje 17,16 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 11
736,97 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli
výšku 36 705,65 €, čo predstavuje 25,23 %-né plnenie rozpočtu

  

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2013dosiahli výšku 88 290,62 € bez finančných
operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 13,11 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce
so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 17 039,82 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií
mimo rozpočtu dosiahli výšku 105 330,44 €, čo predstavuje 15,64 %-né plnenie rozpočtu

  

- príjmy obce za 1. polrok 2013 dosiahli výšku 243 494,26 € bez finančných operácií mimo
rozpočtu, čo predstavuje 36,14 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v
príjmovej časti dosiahli výšku 10 677,95 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií
mimo rozpočtu dosiahli výšku 254 172,21 €, čo predstavuje 37,73 %-né plnenie rozpočtu

  

- výdavky OcÚ za 1. polrok 2013 dosiahli výšku 134 674,58 € bez finančných operácií mimo
rozpočtu, čo predstavuje 25,50 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo
výdavkovej časti dosiahli výšku 11 482,78 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných
operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 146 157,36 €, čo predstavuje 27,67 %-né plnenie
rozpočtu

  

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 61 128,19 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo
predstavuje 42,01 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 12
467,85 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli
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výšku 73 596,04 €, čo predstavuje 50,58 %-né plnenie rozpočtu

  

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. polrok 2013 dosiahli výšku 195 802,77 € bez finančných
operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 29,07 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce
so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 23 950,63 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií
mimo rozpočtu dosiahli výšku 219 753,40 €, čo predstavuje 32,62 %-né plnenie rozpočtu

  

schvaľuje

  

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2013 a za 1. polrok 2013 (rozbory hospodárenia sú
prílohou č. 1 zápisnice)

  

  

K bodu 3/

  

Uznesenie č. 133/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

berie na vedomie

  

- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012,

  

- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou,
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- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012,

  

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou (správy nezávislého audítora sú prílohou č. 2 zápisnice)

  

  

  

K bodu 4/

  

Uznesenie č. 134/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

berie na vedomie

  

- žiadosť p. Petry Fedorekovej o jednorázovú finančnú výpomoc

  

neschvaľuje

  

- poskytnutie finančnej výpomoci p. Petre Fedorekovej, nakoľko sa ona o deti nestará a tak má
možnosť zamestnať sa, čím si môže vyriešiť finančnú situáciu
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K bodu 5/

  

Uznesenie č. 135/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

- prestavbu časti základnej školy na materskú školu so školskou jedálňou podľa projektu Ing.
Pavla Meluša a následne prevádzkovanie oboch škôl v jednej budove, čím dôjde k úspore
prevádzkových nákladov,

  

- návrh, aby sa v roku 2013 ukončila výstavba bytovky, pokračovalo v projekte rekonštrukcie
verejného osvetlenia, a aby sa s realizáciou projektu zlúčenia Materskej školy so Základnou
školou, vzhľadom na vysoké finančné náklady, začalo až v roku 2014

  

  

  

K bodu 6/
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Uznesenie č. 136/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

berie na vedomie informáciu starostu obce

  

- o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, pričom
záujemci môžu predkladať svoje ponuky do 20. septembra 2013 do 10.00 hod.

  

- o prípravách na zimnú údržbu miestnych komunikácií, vybavuje sa materiál na posýpanie,
ktorý sa umiestni na betónovú plochu pri ZŠ a odtiaľ sa bude expedovať

  

- o rokovaní s firmou SITA Slovensko, ktorá pre obec zabezpečuje vývoz odpadu. Bolo
dohodnuté, že počas zimného obdobia, vzhľadom na opakujúce sa havárie, sa zabezpečia
vrecia pre domácnosti, kde sa pre ťažkú prejazdnosť ciest vozidlo realizujúce vývoz nedostane,
resp. by mohlo dôjsť k jeho kolízii.

  

- o nacenení zhotovenia zberača na ul. Partizánska na cca 3 000,- €, kde pri dažďoch
dochádza k vymývaniu štrku na cestu

  

- o povinnosti zabezpečovať likvidáciu kuchynského odpadu a olejov, ktorú bude pre obec
zabezpečovať f. INTA, s.r.o. Trenčín, pričom dodajú na kuchynský odpad 60 litrový sud, ktorý
budú vyvážať 1x týždenne za cenu 18,- € bez DPH mesačne a za použitý jedlý potravinársky
olej bude firma obci platiť 2,50 € bez DPH za každých 10 litrov

  

schvaľuje

  

- doplnok č. 1 k VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
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odvádzania odpadových vôd na území obce

  

  

K bodu 7/

  

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

  

  

Overovatelia:
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Ing. Roman Černák .....................................................

  

 Ing. Milan Krigovský .....................................................

  

  

  

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová
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