ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Betlanovce,
konaného dňa 05.12.2015
v kancelárií obecného úradu v Betlanovciach
Prítomní : poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Danuša Beláková - hlavná kontrolórka obce Betlanovce
Program:
1. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správy hlavnej kontrolórky z kontrol
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017
7. VZN č. 7/2016 – o miestnych daniech a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 9
9. Rozpočet obce Betlanovce na rok 2017 s výhľadom na r. 2018, 2019
10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
11. Výročná správa obce za rok 2015
12. Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a súlad s výročnou správou
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017
14. Návrh na odpis nevymožiteľných a premlčaných pohľadávok
15. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
poslancov a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 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: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stančáková a za overovateľov určení p. Zentko a p. Fifík.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Jarošová, p. Hodák a p. Barilla.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržalo sa: 0
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolou predchádzajúcich uznesení poslanci konštatovali, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5. Správy hlavnej kontrolórky z kontrol
A) Hlavná kontrolórka informuje prítomných poslancov o výsledku kontroly na úseku verejného
obstarávania obce Betlanovce. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostaky, hlavná
kontrolórka odporúča vypracovanie Plánu verejného obstarávania.

B) V správe z kontroly pracovnoprávnych vzťahov hlavná kontrolórka konštatuje, že nebola
porušená zákonnosť pri odmeňovaní a zaraďovaní zamestnancov. Hlavná kontoórka navrhuje
novelizovať a vydať Pracovný poriadok zamestnancov obce a Poriadok odmeňovania obce v
dôsledku čoho bude potrebné prepracovať pracovné zmluvy jednotlivých zamestnancov.
C) Zrealizovaná finančná kontrola na jednotlivých úsekoch činnosti obce Betlanovce a audite v
roku 2016. Hlavná kontrolórka navrhuje prepracovať v Smernici o vykonávaní finnančnej kontroly
spôsob preukázania vykonanej základnej finančnej kontroly do 31.12.2016 a realizovať to pri
všetkých finančných operáciach.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavnej kontrórky a navrhuje prijať opatrenia na
odstránenie nedostatkov.
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2017 a k bodu 9. Rozpočet
obce Betlanovce na rok 2017 s výhľadom na r. 2018, 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2017-2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred konaním
zasadnutia OZ. Zo strany verejnosti nebol návrh pripomienkovaný.
Návrh rozpočtu na rok 2017 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s platnými VZN obce a ostatnými internými predpismi obce ako vyrovnaný rozpočet v zmysle
zákona č. 523/2004 Z.z. a č. 583/2004 Z.z. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je
schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a
prijmovými finančnými operáciami (z rezervného fondu obce a z návratných zdrojov financovania).
Hlavná kontrolórka konštatuje, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi obce, s platnými VZN obce a ostatnými internými predpismi obce a odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce na rok 2017.
Prítomní poslanci schvaľujú rozpočet obce pre rok 2017 a berú na vedomie rozpočty na roky
2018-2019 a správu hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7. VZN č. 7/2016 – o miestnych daniech a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
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 návrh VZN č. 7/2016. Pri hlasovaní bola splnená zákonom
stanovená podmienka trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 8. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 9
OZ nerozhodovalo o rozpočtovom opatrení č. 9/2016, nakoľko do zasadnutia OZ sa nepodarilo
skompletizovať informáciu o výške výdavkov, ktoré bude potrebné použiť v roku 2016 a
finančných prostriekov, ktoré sa presunú do rezervného fondu. O tomto bode programu bude OZ
rozhodovať na najbližšom zasadnutí.
K bodu 10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržalo sa: 0

K bodu 11. Výročná správa obce za rok 2015
OZ berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2015
Hlasovanie: za: 6
proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 12. Správa auditora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a súlad s výročnou
správou
OZ berie na vedomie správu auditora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržalo sa: 0
K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.
polrok 2017. Obecné zastupiteľstvo Plán KČ prerokovalo a schválilo všetkými hlasmi prítomných
poslancov. Zároveň OZ poverilo hlavnú kontrolórku vykonávaním kontrol podľa schváleného
plánu.
K bodu 14. Návrh na odpis nevymožiteľných a premlčaných pohľadávok
Starostka obce predložila OZ zoznam poplatníkov nevymožiteľných pohľadávok za miestnu daň a
komunálny odpad za a to z dôvodu úmrtia, neprevzatia platobných výmerov, z dôvodu odcestovania
za roky 2002 az 2016. Odpisy na dani činia 255,21 € a odpisy na komunálnom odpade v sume
2.892,39 €. Zoznam poplatníkov a odpísaná suma sú súčasťou prílohy
OZ schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 15. Rôzne
A) Riaditeľka MŠ predložila OZ Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v roku
2015/2016. Poskytla informácie o vzdelávacích procesoch zamestnancov, o aktivitách detí,
a následná diskusia.
OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v r.2015/2016
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržalo sa: 0
B) Starostka obce informuje o požiadavke na zriadenie urnového hája v priestoroch cintorína

Na záver starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
V Betlanovciach, dňa 05.12.2016
Beáta Kopčáková
starostka obce
Zapísala: Mgr. Stančáková
Overovatelia zápisnice: p. Zentko

