Obecný úrad

Š t e f a n o v á

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Štefanová konaného dňa 14. marca 2017
o 16,00 hod. v zasadačke OÚ Štefanová.

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1.
Poslankyňa Katarína Neuschlová sa ospravedlnila.

Program:

1. Otvorenie, odsúhlasenie programu, určenie overovateľov, kontrola uznesení
2. Projekt “ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ a OÚ v obci Štefanová“,
3. Záverečný účet obce Štefanová 2016
4. Rozpočet obce Štefanová 2016
5. Vyhlásenie výberového konania voľby hlavného kontrolóra Obce Štefanová
a schválenie pracovného úväzku HK,

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017,
7. Žiadosť o prenájom ornej pôdy vo vlastníctve Obce Štefanová,
8. Plat starostu obce 2017
9. Rôzne
10.Uznesenia
11. Záver
K bodu č. 1 :
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Viliam Tekula.
Zapisovateľom zápisnice poveril Elenu Perželovú za overovateľov zápisnice boli
určení Jozef Kirinovič a Adriana Miklášová , kontrola uznesení Mgr. Katarína Feriancová
Starosta Viliam Tekula navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program
bol schválený bez pripomienok prítomnými poslancami.
K bodu č.2:
Starosta obce oboznámil prítomných s postupom prípravy projektu “ Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy MŠ a OÚ v obci Štefanová“, ktorý je zameraný na rekonštrukciu
a zateplenie strechy, obvodového plášťa, výmenu kotla, budovy Obecného úradu a materskej
školy. Projekt je kompletne pripravený spolu s vydaným stavebný povolením a 15.03.2017
bude podaný na Environmentálny fond. Starosta informoval o rozpočte nákladov na projekt
v celkovej sume 168 390,-€. Spoluúčasť obce je vo výške 5 %.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.

-
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K bodu č.3:
Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali návrh záverečného účtu obce Štefanová
za rok 2016. Hospodárenie obce Štefanová v roku 2016 bolo realizované podľa schváleného
rozpočtu obce a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3písm. a) a b)
zákona č. 583/2004Z.z., je prebytok rozpočtu obce vo výške 1928,-€ o použití ktorého
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za rok
2016 predstavuje sumu 8 918,-€ ako zostatok do rezervného fondu obce.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Balejčíková predniesla Stanovisko k záverečnému
účtu obce Štefanová za rok 2016 a navrhla záverečný účet za rok 2016 schváliť bez výhrad.
Návrh Záverečného účtu a Stanovisko k návrhu záverečnému účtu na rok 2016
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Poslanci vzali stanovisko na vedomie a jednohlasne súhlasili
a celoročné hospodárenie.

schváliť záverečný účet

K bodu č.4:
Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali návrh rozpočtu obce Štefanová na rok
2017 s výhľadom na rok 2018, 2019. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, čo
v príjmovej i výdavkovej časti celkového rozpočtu predstavuje sumu 175 370,- €.
Bežný rozpočet – príjmy a výdavky 160 370,- €.
Kapitálové výdavky 15 000,- €
Finančné operácie - príjmy 15 000,- € na vykrytie kapitálových výdavkov.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Balejčíková predniesla Stanovisko k rozpočtu obce Štefanová
na rok 2017 a navrhla rozpočet na rok 2017 schváliť.
Návrh rozpočtu a Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zápisnice.
Poslanci vzali stanovisko na vedomie a jednohlasne súhlasili schváliť rozpočet obce na rok
2017 a rozpočet na rok 2018 a 2019 vzali na vedomie.
K bodu č.5:
Starosta oboznámil že dňa 30.04. 2017 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra
obce. Podľa §18a zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poslanci Obecného zastupiteľstva vyhlásili výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra
obce Štefanová, zároveň odsúhlasili výšku pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce 0,1
mesačne a stanovili podmienky na prijatie, pre kandidátov na hlavného kontrolóra obce. Bola
zvolená komisia ( všetci poslanci OZ ) na otváranie obálok z výberového konania voľby
hlavného kontrolóra, a bol stanovený dátum a čas voľby hlavného kontrolóra na 25.04. 2017
o 16:00 hod. na Obecnom úrade Štefanová.
Poslanci s vyhlásením voľby jednohlasne súhlasili.

-
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K bodu č.6:
Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Mgr. Ivety Balejčíkovej na I. polrok 2017.
Poslanci s návrhom súhlasili.
K bodu č.7:
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o opätovnej žiadosti s upresnenými
údajmi adresy Lenky Kovačikovej, bytom Petzvalova 47, 010 15 Žilina, o prenájom
pozemku parc. č. 290 - ornej pôdy v majetku obce Štefanová, ktoré plánuje využiť na
jazdectvo a chov koní. Menovaná navrhla cenu za prenájom vo výške 112,61 €/ha, čo
znamená pre prenajatie ornej pôdy o výmere 8880 m2 za sumu 100,- € /rok.
Starosta obce vyzval poslancov o zrušenie uznesenia 21/OZ/16 zo 14.12.2016
z dôvodu nedodržania zákonných postupov, zároveň navrhol opätovne túto žiadosť schváliť.
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
K bodu č.8:
Poslanci Obecného zastupiteľstva na základe zákona NR SR č. 289/2002 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prerokovali návrh platu
starostu obce na rok 2017. Navrhli ponechať zvýšenie platu starostu z predchádzajúceho
obdobia a to vo výške 60%.
Poslanci návrhom platu jednohlasne súhlasili.
K bodu č.9:

Rôzne:


Starosta navrhol zvýšenie poplatku za prenájom Spoločenského domu na
rodinné oslavy na sumu 180,-€, poslanec Schmidt navrhol zvýšiť poplatok aj za
svadby na sumu 210,-€. Cenník nájom SD je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice.
Poslanci s návrhom súhlasili.



Starosta informoval poslancov o zaslaní Žiadosti na Regionálne cesty Bratislava
o vyhotovenie bezpečného priechodu pre chodcov v obci pri kostole so
signalizačnými prvkami umiestnenými vo vozovke, večerného nasvietenia
a riadiacej elektroniky.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.

-
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Starosta informoval poslancov OZ o riešení odtoku odpadových vôd pred
domom č. 103. V danej veci bol predvolaný na OÚ majiteľ p. Štefan Hittmár,
ktorý bol starostom vyzvaný aby problém okamžite riešil. Následne bola
vykonaná kontrola Okresného úradu životného prostredia v obci na základe
podnetu zadaného na obyvateľov domu súp. č.103 a chovateľku koní v areáli
bývalého poľnohospodárskeho družstva. V danej veci bude vykonaný štátny
stavebný dohľad v rámci ktorého sa zákonným spôsobom daný problém vyrieši.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.



Starosta informoval poslancov OZ o dokladovaní príspevku za rok 2016, CVČ
Aktív v Budmericiach a žiadosti o príspevok na rok 2017, na krúžky pre deti
ZŠ, zároveň upozornil, že žiadosť aj dokladovanie minuloročného príspevku nie
je úplné, nakoľko v nej chýba dochádzka detí, ktoré reálne krúžky navštevujú,
nie iba sú prihlásené. CVČ Aktív bolo vyzvané doplniť chýbajúce údaje.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.



Starosta informoval poslancov OZ o výsledku hodnotenia Národného
informačného strediska SR zameraného na obce a mestá za rok 2016, na základe
ktorého
bola
obec
Štefanová
pod
vedením
starostu
a zastupiteľstva vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 30,28%
obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok
pre trvalo udržateľný rozvoj. NisSR vykonalo analýzu v 2926 obciach
a miestách SR.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.



Starosta informoval poslancom OZ o potrebe renovácie parkiet v spoločenskom
dome, zároveň predložil cenové ponuky troch spoločností na renováciu. Poslanci
navrhli osloviť spoločnosť s cenovou ponukou strednej cenovej výšky.
Poslanci s návrhom súhlasili.

K bodu č.10:
UZNESENIE č.03/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s c h v a ľ u j e
- záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
-

použitie prebytku vo výške 8 919,- €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) a § 2 písm. b) alebo c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na: zostatok rezervného fondu 8 919,-€.

-

obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu za rok 2016.

-
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UZNESENIE č. 04/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s c h v a ľ u j e
a) rozpočet obce na rok 2017
b) obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e rozpočet na rok 2017 – 2019
c) obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu obce na rok 2017 - 2019
UZNESENIE č. 05/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s ch v a ľ u j e v zmysle ustanovenia §18a ods.2
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce Štefanová s pracovným úväzkom 0,1 mesačne,
- bola zriadená volebná komisia na voľbu HK
- bol schválený spôsob hlasovania tajnou voľbou
UZNESENIE č. 06/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017.
UZNESENIE č. 07/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 21/OZ/2016 zo zasadania OZ 14.12.2016
z dôvodu nedodržania zákonných postupov doby zverejnenia zámeru prenájmu obecnej pôdy,
zároveň jednohlasne s ch v a ľ u j e prenájom ornej pôdy vo vlastníctve obce Štefanová,
parcela registra „E“ parcelné č. 290 (orná pôda) o výmere 8880 m2 na chov koní za cenu
nájmu 100,- €/rok Lenke Kovačikovej.
UZNESENIE č. 08/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s c h v a ľ u j e zvýšenie o 60% platu starostu
na základe § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 09/OZ/17
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s c h v a ľ u j e zvýšenie ceny poplatku
za prenájom Spoločenského domu na rodinné oslavy na sumu 180,-€ a poplatok za svadby
na sumu 210,-€.

-
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K bodu č.11 :
Po vyčerpaní bodov programu starosta obce Viliam Tekula poďakoval poslancom
za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:

Kontrola uznesení:

Jozef Kirinovič

Mgr. Katarína Feriancová

Adriana Miklášová

Zápisnicu napísala:
Elena Perželová

Starosta obce Štefanová:
Viliam Tekula

