Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej
Bukovinke, konané dňa 10.12.2014
I.
Počet poslancov : 5
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková- zástupkyňa starostu
Ján Gažo - poslanec
Jozef Gondáš - poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Ľupták - poslanec
Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Ing. Gabriela Fábiánová
Miroslav Barančík

PROGRAM:
1/ Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
Vykoná : doterajší starosta obce
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
Vykoná : doterajší starosta obce
3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Šiatorská Bukovinka a
odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom
obecného
zastupiteľstva
Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie
4/ Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia
5/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období,
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v prípadoch
podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
predpisov,
9/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na
zriadenie
komisií obce – voľba predsedov a členov komisií,
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10/ Určenie platu starostu,
11/ Schválenie VZN o miestnych daniach
12/ Informácia o čerpaní rozpočtu za 3 Q 2014
13/ Úprava rozpočtu
14/ Schválenie rozpočtu na rok 2015
15/ Diskusia a organizačné veci, rôzne,
16/ Uznesenie,
17/ Záver,
Bod č. 1
II.
Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril Juraj Badinka a privítal
všetkých prítomných.
Bod č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Juraj Badinka určil za zapisovateľku Marcelu Matúškovú a za overovateľov zápisnice
Jozefa Gondáša a Zuzanu Budáčovú
.
Bod č. 3
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí prítomných oboznámila predsedníčka
miestnej volebnej komisie Zuzana Malatincová.
Skonštatovala, že:
Počet osôb, ktorí boli zapísaní v zozname voličov bol 275, počet voličov, ktorým boli vydané
obálky bol 191.
Za starostu obce bol zvolený Juraj Badinka s počtom platných hlasov 153
Ďalší kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
Milan Fridrich 26 hlasov,
Ing. Ondrej Cibuľa 10 hlasov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Renáta Spodniaková s počtom hlasov 114
Jozef Gondáš s počtom hlasov 106
Ján Ľupták s počtom hlasov 104
Zuzana Budáčová s počtom hlasov 96
Vladimír Šenčík s počtom hlasov 87
Bc. Miroslav Barančík s počtom hlasov 79
Ferdinand Pavlík s počtom hlasov 69
Milan Fridrich s počtom hlasov 44
Mgr. art. Radoslava Cibuľová s počtom hlasov 40

Bod č. 4
Juraj Badinka zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý potvrdil svojím
podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Zuzana Malatincová mu odovzdala
osvedčenie o zvolení a zagratulovala k zvoleniu.
Bod č. 5
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili do rúk starostu obce Juraja Badinku zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi
podpismi. Zároveň im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a
pogratuloval k zvoleniu.
Bod č. 6
Juraj Badinka predniesol plán práce na nasledujúce štyri roky a pogratuloval poslancom k
zvoleniu ešte raz vyslovil presvedčenie, že budú spoločne pokračovať v tom, čo sa za
uplynulé volebné obdobie začalo a poprial pri spoločnej práci všetkým prítomným veľa zdaru.
Plán práce je prílohou zápisnice.
Bod. č. 7
Do programu ustanovujúcej schôdze bolo doplnené: Schválenie odmien poslancov
a Schválenie odmeny pani kontrolórke Ing Gabriele Fábiánovej.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Bod č. 8
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na základe dohody bola za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva poverená Renáta Spodniaková.
Bod č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Šiatorskej Bukovinka zriaďuje :
Kultúrnu komisiu v zložení: Zuzana Budáčová
Anna Gondášová
Marcela Matúšková
Komisiu verejného poriadku v zložení: Renáta Spodniaková
Ján Ľupták
Bc. Miroslav Barančík
Športovú komisiu v zložení: Jozef Gondáš
Vladimír Ševčík
Jozef Ševčík
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Renáta Spodniaková
Ján Ľupták
Jozef Gondáš
Bod č. 10
Určenie platu starostu
90 dní pred konaním volieb do samosprávy obcí poslanci bývalého obecného zastupiteľstva
schválili úväzok starostu obce na volebné obdobie 2014-2018 na 100%. Na tomto základe mu
bol určený plat starostu v zmysle zákona.

Bod č. 11
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva sa ponechávajú v takej výške ako boli schválené
v predchádzajúcom funkčnom období poslancov.
Bod č. 12
Schválenie koncoročnej odmeny pani kontrolórke Ing. Gabriele Fábiánovej, prítomní poslanci
schválili odmenu vo výške 100 % hrubej mzdy čo činí 94,80 €.
Bod č. 13
Schválenie VZN o miestnych daniach, Orná pôda sa zvýši na 0,60 % zo základu dane,
TTP sa zníži na 1,25 % zo základu dane,
Záhrady sa zvýšia na 0,55 % zo základu dane,
Sadzba miestneho poplatku za odpad sa zvýši na
0,027 € za osobu a kalendárny deň - ročný poplatok
za osobu je 10,00 €.
Bod č. 14
Čerpanie rozpočtu za tretí štvrťrok 2014 bol pripravený k nahliadnutiu a prítomní poslanci sa
mohli k nemu vyjadriť.
Bod č. 15
Ďalším bodom je úprava rozpočtu, potrebné je upraviť príjmové položky navýšením 16276,00
€ čo sú finančné prostriedky z projektu Tvorba komunitných aktivít, posilňovanie rodín
a životného prostredia MRK v obci Šiatorská Bukovinka. Ďalšie navýšenie je dotácia na
voľby do samosprávy obcí a ešte je potrebná úprava medzi položkami.
Bod č. 16
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa §9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2015,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2016,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2017.
Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na rok 2015 je
záväzný, rozpočty na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Predkladaný návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 sa v súlade s § 10 ods. 3
až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú vyjadrené aj finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu.
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017:
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2015

2016

2017

121 122
121 122

82 565
82 565

82 565
82 565

0

0

0

2015

2016

2017

108 265
108 265

82 565
82 565

82 565
82 565

0

0

0

2015

2016

2017

0
0

0
0

0
0

0

0

0

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bežný rozpočet na roky 2015 – 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Vo viacročnom rozpočte sa
nepočíta s kapitálovými príjmami ani s kapitálovými výdavkami.
Bod č. 17
Diskusia:
- pán starosta informoval poslancov že od budúceho roku bude fungovať elektronické
trhovisko čo bude asi problémom pre malé obce
- požiarnu áviu asi budeme musieť vyradiť a zošrotovať, problém je predať ju
- pán starosta zakúpi dva pinpongové stoly do kultúrneho domu aj s príslušenstvom
- pani Spodniaková poukázala na nestabilny stôl pod truhlu v dome smútku

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom za celé predchádzajúce funkčné obdobie, do budúceho funkčného obdobia
zaželal mnoho zdravia a vzájomného porozumenia a ukončil schôdzu.
V Šiat. Bukovinke dňa 10.12.2014

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Jozef Gondáš

II. Overovateľ: Zuzana Budáčová

