ZÁPISNICA
zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23. 04. 2020
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice
3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie
4. Audítorská správa za rok 2019
5. Záverečný účet obce za rok 2019
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 1/2020
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
9. Majetkové priznanie za rok 2019
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
K bodu 1:
Starostka obce Jarmila Dobroňová privítala prítomných, oboznámila s programom. Program
bol jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Starostka obce vymenovala a určila overovateľov uznesení a zápisnice p. Randu Pavla a p.
Pekaríka Jozefa.
K bodu 3:
Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4, 5 a 6:
Mgr. Hulínová oboznámila prítomných o súhrnnej správe z auditu účtovnej závierky za rok
2019, podľa ktorej obec v roku 2019 konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Rovnako z audítorskej správy vyplýva, že neexistujú zistenia nepravdivých
a nesprávnych informácií, ktoré by boli vo výročnej správe za rok 2019 uvedené. Audítorska
správa, návrh Záverečného účtu obce i Stanovisko hlavnej kontrolórky obce boli doručené
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva prítomným elektronicky, poslanci boli teda
k prerokovaniu oboznámení s ich obsahom. O obsahu úpravy rozpočtu č. 1/2020 boli
informovaní priamo na zasadnutí. K návrhom neboli podané žiadne pripomienky, rozbor
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 zobrali na vedomie a Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad. Z prebytku hospodárenia bude vytvorený
rezervný fond vo výške 14 109,36 eur. Finančné prostriedky budú použité na financovanie
kapitálových výdavkov– položenie dlažby pred vstupom do kultúrneho domu, rekonštrukcia
dlažby pri kríži na miestnom cintoríne, zhotovenie kovaného oplotenia a brány, zhotovenie
spomienkového pomníka na starý cintorín a ďalšie kapitálového výdavky – rekonštrukčné
práce na majetku obce a zakúpenie nového majetku. V súvislosti so schválením záverečného
účtu, tvorby a použitia rezervného fondu bola schválená i prvá úprava rozpočtu obce na rok
2020. Obecné zastupiteľstvo pod úpravou rozpočtu obce č. 1 na rok 2020 okrem položiek
súvisiacich s rezervným fondom schválilo i ďalšie položky, u ktorých bola potrebná úprava.

K bodu 7 a 8:
Prítomným bola ďalej predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.
polrok 2019, ktorou kontrolórka obce konštatuje, že obec pri výkone samosprávy v 2. polroku
2019 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
a hospodárne a efektívne s týmto majetkom nakladala. Ďalej predložila Návrh plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
K bodu 9:
Starostka obce informovala, že 3.3.2020 odovzdala na obecný úrad svoje Majetkové
priznanie, čím si splnila svoju zákonnú povinnosť. Majetkové priznanie prevzal svojím
podpisom zástupca starostky obce p. Randa Pavol.
K bodu 10 a 11:
Starostka obce oboznámila prítomných o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy
pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2019, podľa ktorej dochádza k úprave platových
podmienok starostom obcí a kontrolórom obcí.
Starostka obce informovala prítomných o situácii v obci v čase pandémie COVID 19.
Informovala, že občanom boli odovzdané ochranné rúška, ktoré boli zabezpečené
svojpomocne, v prítomnosti poslancov spomenula, že veľké poďakovanie patrí ženám z obce,
ktoré pri výrobe rúšok pomohli, menovite p.Blašková Agneška, p. Butková Mirka, p.
Fučeková Janka, p. Jandzíková Anna, p. Košíková Janka, p. Poliaková Janka, Krajčiová
Elenka a Trnková Vierka. Ženám boli za túto pomoc z reprezentačného fondu zakúpené
bomboniéry a kávy. Ďalej informovala o činnosti krízového štábu v obci, o úradných
hodinách obecného úradu, o financovaní miezd pracovníkov obce a materskej školy a vyzvala
prítomných k vyjadreniu platenia poplatku za prevádzku materskej školy, ktorý sa vyberá od
rodičov mesačne. Poslanci jednohlasne schválili, že v čase trvania Covid 19, t. j. od 1.4.2020
sa poplatok za prevádzku materskej školy od rodičov detí vyberať nebude a to až do
odvolania.
K bodu 12:
Pracovníčka M. Hulínová na záver prečítala uznesenia k jednotlivým bodom zasadnutia, ktoré
prítomní schválili jednohlasne.
K bodu 13:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
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