Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 11.12.2013
I.
Počet poslancov : 3
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková- zástupkyňa starostu
Ján Gažo - poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Ľupták - poslanec

Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu za tretí štvrťrok 2013
5. Schválenie rozpočtu na rok 2014
6. Schválenie ročnej odmeny pani hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Fábiánovej
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
II.
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina
poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil
k schváleniu program rokovania. Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Ján Gažo a Ján Ľupták
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková.
4/ Správu o čerpaní rozpočtu prečítala Marcela Matúšková, rozpočet bol pripravený
k nahliadnutiu a prítomní poslanci sa mohli k črpaniu rozpočtu vyjadriť. S potrebnou úpravou
rozpočtu prítomní poslanci súhlasili bez pripomienok.

5/ Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce o
miestnych daniach.
V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. bol rozpočet obce
pred schválením zverejnený 15 dní spôsobom v obci obvyklým a obyvatelia sa mohli k nemu
vyjadriť.
Návrh rozpočtu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, a
z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
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 2014,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2015,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2016.
Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na rok 2014 je
záväzný, rozpočty na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2014

2015

2016

76 565
76 565

76 565
76 565

76 565
76 565

0

0

0

Prítomní poslanci schválili rozpočet na rok 2014 ako záväzný a rozpočet na roky 2015 a 2016
ako nezáväzný.

6/ Pani kontrolórka obce Ing Gabriela Fábiánová vykonáva kontrolnú činnosť pre obec. Je
veľkým prínosom pre správny chod obce a z tohto dôvodu jej pán starosta na dnešnom
zasadnutí navrhol ročnú odmenu vo výške 100 % hrubej mzdy čo činí 92,60 €. Prítomní
poslanci jej túto navrhnutú odmenu jednohlasne schválili.
7/ Diskusia:
-

-

prítomným poslancom Marcela Matúšková na odporúčanie pani
kontrolórky, navrhla schváliť zostavenie a predkladanie rozpočtu
obce bez programovej štruktúry, ktoré v tomto znení schválili,
poslancom bol pripravený aj prehľad o tržbách v podnikateľskej
činnosti pod hradom Šomoška,
pán starosta ponúkol odpredať požiarnu Áviu do obce Čamovce, ale
v tomto období ju nechcú,

-

-

pani Spodniaková požiadala vyhlásiť v obecnom rozhlase akciu na
Galambe, ktorá sa bude konať 14.12.2013,
pán Gažo podal podnet, aby obec oslovila Telekom ohľadom
nevyužívaných telefonických káblov, ktoré visia na stĺpoch okolo
cesty
pani Budáčová upozornila na stĺp v blízkosti ich domu, na ktorom je
obecný rozhlas, že je poškodený a hrozí vyvalenie,

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom za vykonanú prácu počas celého roka 2013 a ukončil schôdzu.

V Šiat. Bukovinke dňa 11.12.2013

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Gažo

II. Overovateľ: Ján Lupták

