Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 14.12.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková- zástupkyňa starostu
Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Lupták – poslanec
Ján Gažo - poslanec
Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka
Bc. Miroslav Barančík

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu za tretí štvrťrok 2012
5. Schválenie VZN o miestnych daniach
6. Schválenie rozpočtu na rok 2013
7. Schválenie poskytnutia finančných dotácií na mzdy a prevádzku školského
zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom v Šiatorskej Bukovinke
8. Opätovné schválenie prenájmu nebytových priestorov
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
II.
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu program rokovania.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Renáta Spodniaková a Zuzana Budáčová
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia prečítal Marcela Matúšková

4/ Správu o čerpaní rozpočtu pripravila a okomentovala Marcela Matúšková. K čerpaniu
rozpočtu ako aj k úprave za tretí štvrťrok 2012 sa mohli prítomní poslanci vyjadriť. Poslanci
nemali pripomienky k čerpaniu rozpočtu a schválili potrebné úpravy rozpočtu ku koncu roka
2012 bez pripomienok.

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 28.11.2012.
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 všeobecne záväzného nariadenia sa v
celej obci určuje podľa § 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
- za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,50 % zo základu dane,
- trvalé trávne porasty na 2,2 % zo základu dane,
- za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane,
- za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 2,5 % zo základu dane,
- za stavebné pozemky na 0,55 % zo základu dane,
- vodné plochy 0,55 % zo základu dane,
- Plochy na ktorých sa prevádzkuje banská činnosť 2,5 % zo základu dane
6/ Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 - 2015 bol pripravený pre poslancov a mohli sa
k jeho jednotlivým častiam vyjadriť. Návrh rozpočtu vychádzal z východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2013 – 2015 a z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcich sledovaných
rokoch.
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015:
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
2013
2014
2015
72865
72485
72485
Príjmy celkom
72865
72485
72485
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
0
0
0
rozpočtu – schodok rozpočtu
v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
2013
2014
2015
72865
72485
72485
Bežné príjmy celkom
72865
72485
72485
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
0
0
0
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2013

2014

2015

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že predkladaný návrh rozpočtu je zostavený ako
vyrovnaný, čo je v súlade s § 10, ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. V navrhovanom rozpočte sa neuvažuje
so žiadnou investičnou akciou, kapitálový rozpočet je nulový.
Predkladaný návrh rozpočtu bežných výdavkov zohľadňuje nevyhnutné výdavky
jednotlivých podprogramov.
Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 pani kontrolórka Ing. Gabriela Fábiánová
stanovisku odporúča doplniť v zmysle vyššie uvedeného a následne ho odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2013 ako záväzný a
rozpočet na roky 2014 a 2015 ako nezáväzný.
7/ Dňa 7.11.2012 Súkromné centrum voľného času v Detve nám zaslalo žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre
deti s trvalým pobytom na území našej obce, ktoré v roku 2013 školské zariadenie navštevujú.
Konkrétne sa jedná o jedno dieťa, žiadosť bola prečítaná prítomným poslancom. Žiadosť vzali
na vedomie, ale konkrétne sa nevedeli vyjadriť k výške dotácie na dieťa v CVČ, keďže sa
nevie určiť koľko prostriedkov od štátu dostáva obec na jedno dieťa. V týchto prostriedkoch
treba zohľadniť, údržba športových areálov v obci, elektrickú energiu atď. Prítomní poslanci
nie sú proti príspevkom CVČ, príspevok sa pošle po vyčíslení dotácie na jedno dieťa ktorú
dostávame od štátu.
8/ Opätovné schválenie prenájmu nebytových priestorov v bývalej policajnej budove sa
sťahuje s programu schôdze.
9/ Do programu bol doplnený bod schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Šiatorská Bukovinka. Návrh VZN bol podľa § 6,ods. 3 zákona č.
369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 28.11.2012 do 14.12.2012. Prítomní
poslanci toto VZN č. 2 /2013 schválili a nadobudne účinnosť od 1.01.2013

10/ Diskusia:

- pán starosta v diskusii predstavil poslancom pripravovaný projekt
na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu, drevené
kompostovače pre obyvateľov, finančnú pomoc sme žiadali
z Agentúry životného prostredia POD
- vedľa obecného úradu do bytového domu Bytového družstva
Fiľakovo chcú prisťahovať neprispôsobivých občanov neplatičov,
obecný úrad je samozrejme proti,

-

-

v roku 2013 bude potrebné zakúpiť novú tlačiareň pre obecný úrad
podali sme žiadosť na vyhotovenie publikácie o histórii obce pri
príležitosti 90 výročia osídlenia Šiatorskej Bukovinky, finančnú
pomoc sme žiadali z BBSK
vyhotovený je zvon na cintorín do Šiatoroša

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a poďakoval sa aj za celoročnú spoluprácu a ukončil schôdzu.

V Šiat. Bukovinke dňa 14.12.2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Renáta Spodniaková

II. Overovateľ: Zuzana Budáčová

