ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 27.10.2016
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : starostka obce
poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavnej kontrolórky
VZN č.6/2016 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín Betlanovce
Zmena rozpočtu
Rôzne

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala
prítomných poslancov a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 1. Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou
na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili program rokovania.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Barilla a p.
Kopčák. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Stančáková, p. Hodák a p. Zentko.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatuje, že predchádzajúcia uznesenia sú splnené.

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky
V správe hlavná kontrolorka informuje prítomných poslancov o výsledkoch vykonanej finančnej
kontroly – účtovné doklady obce Betlanovce za mesiac február 2016. Pri kontrole boli zistené
drobné nedostatky v číslovaní pokladničných dokladov, pri hotovostných výberoch v MŠ a ŠJ,
hlavná kontrolórka upozorňuje na chýbajúcu Smernicu o vykonávaní finančnej kontroly,
Smernicu na obeh účtovných dokladov a Smernicu na reprezentačné výdavky a zároveň chýba
vyznačenie vykonávania základnej finančnej kontroly pri všetkých finančných operáciach.
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a prijíma opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6. VZN č. 6/2016 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín Betlanovce
Návrh VZN bol v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v stanovenej
lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh VZN nebol do dňa
konania zasadnutia OZ pripomienkovaný.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2016. Pri hlasovaní bola splnená zákonom
stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7. Zmena rozpočtu
Starostka obce predložila OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 a
č. 8/2016. Rozpočtovým opatrením č. 5/2016 sa navrhuje povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov. Na strane príjmov sa jedná o navýšenie
podielových daní, ktoré sa prerozdelia na výdavky. Rozpočtovým opatrením č. 6/2016 a č.
7/2016 sa realizuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky. Rozpočtovým opatrením č. 8/2016 sa navrhuje povolené
prekročenie a viazanie finančných operácií, kontrétne sa jedná o odpočítanie rozpočtovaného
úveru na kanalizáciu a ČOV, ktorý bol v rozpočte schválený a nebude potrebné ho v roku 2016
prijať.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 5/2016, č. 6/2016 a č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 8. Rôzne
1. Starostka obce informuje prítomných poslancov o:
A. doručenej žiadosti spoločnosti Akron a.s., v ktorej žiadateľ žiada obecné zastupiteľstvo
súhlasné stanovisko pri umiestnení dopravnej žnačky zákaz vjazdu motorovým vozidlám,
okrem uživateľov a vlastníkov pozemkov, z dôvodu predchádania škôd na majetku a
zvieratách. K žiadosti je priložený súhlas policajného zboru s osadením predmetnej
dopravnej značky. OZ nesúhlasí s osadením dopravnej značky, nakoľko Územným
plánom obce Betlanovce bola táto komunikácia určená ako verejnoprospešná stavba a
teda prístupná všetkým obyvateľom obce a jej návštevníkom.
B. osadení autobusových prístreškoch, ktorých dokončenie by malo byť zrealizované do
konca nasledujúceho týždňa
C. podanej žiadosti na Enviromentálnom fonde na dokončenie kanalizácie a prečerpávačky
v rómskej osade.
D. novej webovej stránke obce
E. návrhu vypracovania projektovej dokumentácie na budovu obecného úradu v bývalom
župnom dome a projektovú dokumentáciu na viacúčelovú budovu s hasičkou zbrojnicou.
2. p.Zentko navrhuje predložiť príjmy a výdavky obce na komunálny odpad. V prípade veľkých
nákladov navrhuje úpravu poplatku za komunálny odpad.
3. p.Barilla navrhuje zvýšenie mesačného školného v materskej škôlke, ktoré by slúžili na rôzne
výlety a aktivity pre detí.
OZ berie na vedomie poskytnuté informácie
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 27.10.2016
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Barilla
p. Kopčák

