Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ)
ktoré sa konalo dňa 11.03.2021 (štvrtok) v
kancelárií starostu obce od 16.30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program
1. O t v o r e n i e
2. Kontrola prijatých uznesení
3.Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK 2020
4. Plnenie rozpočtu 4Q/2020
5. Voľby hlavného kontrolóra obce Trebušovce
6. Rôzne a diskusia
7. Záver

K bodu č.1
Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce Trebušovce Marek Krnáč o 16.30 hod.
(Viď pozvánka v prílohe)
V úvode privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo
zvolané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O Obecnom zriadení.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, menovite: Tibor Kukolík, Peter
Katkó, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef Hegedűs- teda OcZ je uznášania
schopné. Viď Prezenčná listina v prílohe.
Privítal aj prítomnu hlavnú kontrolórku obce Helenu Paulendovú. Starosta obce
navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program
1. O t v o r e n i e
2. Kontrola prijatých uznesení
3.Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK 2020
4. Plnenie rozpočtu 4Q/2020
5. Voľby hlavného kontrolóra obce Trebušovce
6. Rôzne a diskusia
7. Záver

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

K bodu č.2

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou od posledného stretnutia.
• Stav rekonštrukcie kultúrneho domu a s tým spojené administratívne
úkony
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef
Hegedüs

K bodu č.3

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK 2020

Hlavná kontrolórka obce Trebušovce Helena Paulendová predožila pred
členov OcZ vypracovanú súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Podala informácie k súhrnnej správe o vykonaných kontrolách. Vypracované
dokumenty sú spojené s činnosťou hlavnej kontrolórky obce Trebušovce a
členovia OcZ si jej referát vypočuli a mali možnosť nahliadnuť do predložených
dokumentov. (Viď v prílohe)
Hlavná kontrolórka 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.
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katkó, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef
Hegedűs

K bodu č.4

Plnenie rozpočtu 4Q/2020

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu za 4Q roku 2020,
ktoré si OcZ svedomite a pozorne prečítali . (Viď príloha)
Z dôvodu pandémie Covid 19, obce mali siahnuté na financie, podielové dane
boli z tohto dôvodu pridelené v menšom rozsahu ako bolo plánované. Obec
preto musela chýbajúce financie čerpať z rezervného fondu obce.
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef
Hegedűs

K bodu č.5

Voľby hlavného kontrolóra obce Trebušovce

Pán starosta oznámil OcZ, že hlavnej kontrolórke, Helene Paulendovej,
končí funkčné obdobie dňa 31.05.2021.
Výkon práce hlavného kontrolóra sa považuje za prácu vo verejnom záujme so
špecifickým postavením, kde nadriadený orgán je obecné zastupiteľstvo a
pracovnoprávny vzťah je realizovaný zmluvne, a to pracovnou zmluvou
prostredníctvom starostu obce- podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
Obec preto vyhlasuje voľbu-oznam na úradnej tabuli obce - hlavného
kontrolóra, kde sa môžu uchádzať o tento post kandidáti, ktorí spĺňajú
predpoklady na túto pozíciu podľa zákona č. 552/2003 (§ §18 ods. 1) a podľa
zákona č. 245/2008 (§16 ods. 4).
Samotné voľby sa uskutočnia dňa 12.5.2021, kedy OcZ z prihlásených
kandidátov súhlasným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov,
zvolí hlavného kontrolóra na funkčné obdobie 6 rokov.

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

K bodu č.6

Rôzne a diskúsia

-Starosta oboznámil OcZ o stave miestnosti pre mládež a navrhol jeho
svojpomocnú rekonštrukciu.
- Rozoberala aj problematika zásobovania miestneho cintorína vodou, stav
studne a tiež možné svojpomocné opravy a úpravy.
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef
Hegedűs

K bodu č.7

Záver

Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť
poslancov a ukončil zasadnutie OcZ.
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katkó, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef
Hegedűs

Zapísal:

Mária Sebényová Vrábliková ...................................................

V Trebušovciach dňa 11.03.2021

.....….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

................................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č. 01/2021

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa
11.03.2021,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od 16.30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.2-01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

Starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou OÚ od posledného stretnutia.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK 2020

Uznesenie č.3-01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trebušovce za
rok 2020 .
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2),Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4

Plnenie rozpočtu 4Q/2020

Uznesenie č.4- 01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach

Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za 4Q roku 2020.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2),Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.5

Voľby hlavného kontrolóra obce Trebušovce

Uznesenie č.5- 01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

Voľby hlavného kontrolóra obce Trebušovce dňa 12.05.2021 .
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6

Diskusia a rôzne

Uznesenie č.6 -01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Obnovu miestnosti "pre mládež" a opravu, úpravu studne na miestnom cintoríne.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík
(3), Jozef Hegedűs (4)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdzujem súlad uznesením 1-01/2021 až 6-01/2021 so zápisnicou.

V Trebušovciach, 11.03.2021

….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

