Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 22.06.2019 (sobota) v kancelárií
starostu obce od 8.30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Žiadosť- Tibor Krnáč
5. Rekonštrukcia kultúrneho domu
6. Požiarny poriadok obce
7. Záverečný účet obce
8. Správa hlavného kontrolóra za rok 2018
9. Úprava rozpočtu
10. Správa auditora
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 8.30 hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že z 5 poslancov sú prítomní 5,
teda OcZ je uznášania schopné. Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ
riadilo nasledovným programom:
Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Žiadosť- Tibor Krnáč
5. Rekonštrukcia kultúrneho domu
6. Požiarny poriadok obce
7. Záverečný účet obce
8. Správa hlavného kontrolóra za rok 2018
9. Úprava rozpočtu
10. Správa auditora
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Jozef Baki
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Márie Sebényovej Vráblikovej
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Jozef Baki
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.3
Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti od posledného stretnutia

K bodu č.4

Žiadosť – Tibor Krnáč

Dňa 28.3.2019 pán Tibor Krnáč predložil Obecnému úradu Trebušovce žiadosť
o zníženie prenájmu priestorov miestneho obchodu s rozličným tovarom zo sumy
150,-€ (stopäťdesiat euro) na 40.-€ (štyridsať euro) z dôvodu nerentability prevádzky.
Pán Krnáč podrobne oboznámil OcZ z dôvodmi a okolnosťami na základe, ktorých sa
rozhodol predložiť túto žiadosť a načrtol možnosť, že pri takýchto číslach v jeho
účtovníctve, v budúcnosti nevylučuje zrušenie prevádzky predaja potravín
a rozličného tavaru.
Nakoľko OcZ uznalo, že z hľadiska potrieb obyvateľov- hlavne starších obyvateľovobce Trebušovce, je dôležité, aby obec disponovala obchodom, v hlasovaní
odsúhlasilo zníženie nájmu od 01.07.2019 na sumu 40.-€ (štyridsať euro).
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : Jozef Baki

K bodu č.5

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Starosta podrobne oboznámil poslancov OcZ s projektom rekonštrukcie miestneho
kultúrneho domu. Referoval o rozpočte a zafinancovaní projektu, ktorý bude
v hodnote 149 894,12 -€ (jednostoštyridsaťdeväťtisicosemstodeväťdesiatštyri eur
a dvanásť eurocentov) s DPH.
Nutnosť jeho refinancovania Obecným úradom z čerpania úveru s úrokom 1%,
možný dátum začatia prác a jeho presným postupom. Tiež oznámil všetky štátom
dané podmienky k poskytnutiu financií na projekt. S OcZ sa zhodli na tom, že projekt
ako taký, je potrebný pre obyvateľstvo a otvára nové perspektívy vo vývoji kultúry
a spoločenského života v obci.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo vo veci úveru pre obec v sume 149 894,12 -€:
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : Jozef Baki

K bodu č.6

Požiarny poriadok

Pán Pavlov - preventivár obce na požiarny poriadok oslovil vedenie obce
s aktuálnosťou povinností obce vyplývajúce z dokumentu:
„POVINNOSTI OBCE
NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI

vyplývajúce zo zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi“- ktorá hovorí, že vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol v obci má zorganizovať obec z vlastnej iniciatívy podľa kritérií určených v tomto zákone.
Obec vytvorí kontrolné skupiny, ktoré tvoria fyzické osoby, vymenuje vedúcich týchto skupín – podľa možností,
odborne pôsobivé osoby, ktorých písomne poverí dokladom :“ P o v e r e n i e

navykonaniepreventívnejprotipožiarnejkontroly
podľa § 69 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi“ – a patrične vyškolí na vykonanie im
zverených úloh.

Starosta odovzdal celú dokumentáciu na preštudovanie OcZ a dal hlasovať .

Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Jozef Baki
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.7

Záverečný účet obce

Starosta obce predložil pred členov OcZ Záverečný účet obce, ktorý si každý
z prítomných členov OcZ svedomito a pozorne prečítal.
Starosta dal hlasovať.
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Jozef Baki
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.8

Správa hlavného kontrolóra za rok 2018

Hlavná kontrolórka obce Trebušovce pre členov OcZ podala komentár k rozpočtu
a hospodáreniu obce za rok 2018, pričom uviedla, že k 1.12.2018 sa upravoval rozpočet štyrikrát. Predložila vypracované dokumenty spojené s činnosťou hlavnej kontrolórky obce Trebušovce a členovia OcZ si jej referát vypočuli a mali možnosť nahliadnuť do predložených dokumentov.
Naznačila možné odchýlky k pôvodnému rozpočtu obce na 2019 rok , a podala aj dôvod týchto zmien. Skonštatovala, že všetky obecné náležitosti spadajúce pod jej
kompetenciu boli riadne skontrolované, bola skontrolovaná ich vecná a číselná
správnosť, a zároveň všetko je v súlade s predpismi a zákonným konaním obecného
úradu.
Skonštatovala, že obec v uplynulom období hospodárila efektívne.

K bodu č.9

Úprava rozpočtu

Starosta oznámil poslancom OcZ o zmene rozpočtu z dôvodu čerpania úveru na
rekonštrukciu kultúrneho domu, a to zmenu rozpočtu o danú čiastku 149 894,12 Eur.
Zmena rozpočtu sa uskutoční k dátumu zahájenia rekonštrukcie kultúrneho domu.
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Tibor Kukolík, Kristián Matocha,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa : Jozef Baki

K bodu č.10

Správa audítora

Starosta predložil správu audítora, ktorým sa preukázal, že všetky interné dokumenty
OÚ, ako aj finančné transakcie obce sú v súlade so zákonom a správny konaním OÚ.
OcZ berie na vedomie :
Správu audítora.
K bodu č.11

Diskusia a rôzne

Do diskusie boli navrhnuté nasledovné témy:
A) Výlet do Štúrova, prípadne podľa záujmu na iné rekreačné stredisko
B) Obecná knižnica- jej využitie, likvidácia, darovanie kníh- iný, efektívnejší účel
využitia týchto obecných priestorov
C) Zmena úradných hodín OÚ Trebušovce- odôvodnenie
D) Projekt „Cesty obce“ – referát starostu o stave projektu, diskusia o iných
možnostiach riešenia problému dezolátneho stavu obecných komunikácií
E) Štátna komunikácia tretej triedy Trebušovce- Lesenice
F) Kosenie verejných priestranstiev a cintorína- riešenie, návrhy
G) Príspevok poslanca Jozefa Bakiho, ktorý na konci zasadnutia OcZ slovne oznámil,
že sa vzdáva mandátu obecného poslanca.
Z dôvodu kompletizácie OcZ, bol oslovený ďalší kandidát na poslanca Karol
Homolya ml., ktorý bol nasledujúci zo zvolených kandidátov za obecného
poslanca vo voľbách, s platnými hlasmi.
-Po prebratí všetkých bodov rokovania, dal starosta slovo poslancom o prípadné
otázky alebo návrhy.
K bodu č.12

Záver

Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť poslancov
a ukončil zasadnutie OcZ.

Zapísal:

Mária Sebényová Vrábliková

....................................

V Trebušovciah dňa 22.06.2019
….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

….......................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č.2/2019

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 22.06.2019,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od 8.30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.2-01/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa-------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Uznesenie č.2-02/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Sebényovú Vráblikovú
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4),(5) proti: ---- zdržali sa --__________________________________________________________________________

K bodu č. 3

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.2-03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4),(5) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č.4

Žiadosť – Tibor Krnáč

Uznesenie č.2- 04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Zníženie nájmu na prenajaté priestory za účelom obchodu p. Tiborovi Krnáčovi
dňom 01.07.2019 zo sumy 150,-€ na sumu 40,-€
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.5

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Uznesenie č.2 -05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Projekt rekonštrukcie kultúrneho domu, zafinancovanie projektu prostredníctvom úveru
Vo výške 149 894,12 -€
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)

K bodu č.6

Požiarny poriadok

Uznesenie č.2 -06/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
OcZ schvaľuje ralizáciu Požiarneho poriadku podľa návrhu preventára pána Pavlova a pri
jeho realizícii sa bude riadiť jeho pokynmi a odbornými radami.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.7

Záverečný účet obce

Uznesenie č.2-07/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Stav záverečného účtu Obce Trebušovce zo dňa 20.03.2019.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.8

Správa hlavného kontrolóra za rok 2018

Uznesenie č.2-08/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2018.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.9

Úprava rozpočtu

Uznesenie č.2-09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce k 01.07. 2019
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.10

Správa auditora

Uznesenie č.2 -10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Správu auditora zo dňa 30.04.2019.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4), Jozef Baki (5)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa: (5)
__________________________________________________________________________

K bodu č.11

Diskusia a rôzne

Uznesenie č.2 -11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Vzdania sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Bakiho ml.

Potvrdzujem súlad uznesením 2-01/2019 až 2-11/2019 so zápisnicou.

V Trebušovciach 22.06.2019
….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

