
                                                    Zápisnica z Obecného zastupiteľstva,
 konaného dňa 23.05.2016 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Mládzove

Dňa 18.10.2016 sa v zasadačke obecného úradu v Mládzove konalo obecné zastupiteľstvo. 
Prítomní: Poslanci: 
                               p. Kačániová Milina
                               p.Kružliak Ondrej
                               p. Juhaniak František  prišiel o 18:03 hid.
                               p. Pauko Daniel Mgr.
Kontrolór obce:     p. Šlichta Juraj Ing.
Účtovníčka obce:  p. Cabanová Martina 
Ospravedlnená:     p. Danková Anna
Hostia: 

Ad.1 Otvorenie zasadnutia

Obecné  zastupiteľstvo  otvoril  starosta  obce  p.  Miroslav  Čičmanec  privítaním  prítomných,  a
následne oboznámil prítomných z programom zastupiteľstva:
                     1/ Otvorenie zasadnutia
                       2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                       3/ Kontrola uznesení
                      4/ Informácia o hospodárení obce za I. Polrok 2016
                      5/ Rozpočtové opatrenia - schválenie
                      6/ Informácia o výsledku kontroly NKÚ
                      7/ Informácia o priebehu výstvavby vodovodu
                      8/ Informácia o vymenovaní inventarizačnej komisie k riadnej inventúre
                      9/  Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce
                      10/ Rôzne
                      11/ Diskusia, uznesenie a záver 

         
Po prečítaní programu dal p.starosta hlasovať:
Hlasovanie:
Za: 3                             Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Ad..2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta p. Cabanovú Martinu
Následné hlasovanie:
Hlasovanie:
Za: 3                          Proti:  0                 Zdražal sa:  0
Návrh bol schválený.
 
Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí : p.Milina Kačániová a p. František Juhaniak
Hlasovanie:  

Za: 3                            Proti:  0                    Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.



Ad.3. Kontrola uznesení

Pani Cabanová prečítala uznesenie č. 2/2016 z minulého obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.5.2016 
Následne na to starosta obce p.Čičmanec skonštatoval, že uznesenia z minulého zastupiteľstva boli
splnené

Ad.4. Informácia o plnenení rozpočtu z I.polrok 2016

Pani Cabanová informovala poslancov z čerpaním rozpočtu k 30.6.2016
Plnenie celkových príjmov je na 5,89% z dôvodu, že kapitálové príjmy k 30.6.2016 zatiaľ neboli
čerpané.
Keď si  príjmy rozdelíme na bežné  príjmy,  kapitálové a  finančné operácie,  tak  rozpočet  vyzerá
nasledovne:
bežné príjmy plnené  na  68%  kapitálové  neboli  plnené  a  finančné operácie  na  91,62 % čo je
zaplatená spoluúčasť na výstavbe vodovodu z rezervného fondu
Zhrnutie príjmov: príjmy rozpočtu boli vo výške 28.375,84 €

Výdavky:  výdavky boli  čerpané  vo  výške  4,9%,  čo  sa  týka  čerpania,  podobne  ako v  príjmov
percento čerpania ovplyvňuje fakt, že sme ešte do 30.6.nečerpali kapitálové výdavky iba spoluúčasť
na vodovode.   Keď si  výdavky podobne ako príjmy rozdelíme na bežné a  kapitálové čerapnie
vyzerá nasledovne:
bežné výdavky na 53 % a kapitálové na 1,75 %,  keďže máme výdavky čerpané pod 60 % máme
ešte nejakú rezervu za pol roka.
p.Pauko mal otázku, prečo sa položky v rozpočte opakujú prečo to nemôže byť spolu
p.Cabanová podala vysvetlenie ku otázke, že z hľadiska prehľadonosti rozpočtu má rozpočet nejakú
štruktúru, ktorú tvoria klasifikácie a každá klasifikácia má rovnaké položky je to kvôli prehľadnosti
rozpočtu napr. 0.1.1.1. Výkonné a zákonodar.orgány zahŕňa plat starostu ekonomóma a výdavky o
ou, 01.1.2 záhŕňa plat kontrolóra atď. takže sa tie položky spojiť nedajú
p.starosta jednoducho to zákono neumožňuje, a čo sa týka príjmov už sme hovorili aj na minulom
zastupiteľstve, že dane musíme skôr vyberaťlebo k 1.júlu je percento plnenia príjmov nízke a  teraz
nemyslím daň domovú, lebo tá sa vyberá v marci, a keď sa vyhlási v rozhlase ľudia tú daň prídú
vyplatiť, ale čo sa týka organizácií tam už treba napísať aj výzvu aby uhradili dane
p.Cabanová- už len toľko že aj družstvo Kalinovo zaplatilo dane myslím že teraz v septembri

Poslanci zobrali informáciu u čerpaní rozpočtu na vedomie.

Ad.5. Rozpočtové opatrenia – schválenie

Pani Cabanová k rozpočtu ešte skonštatovala, že treba niektoré položky upraviť, podľa čerpania v
priebehu roka. Na to prečítala rozpočtové opatrenia č.2 a č.3
p.Cabanová – v rozpočtovom opatrení č.2 som upravovala tak príjmy ako aj výdavky kapitálového
rozpočtu a to z dôvodu, že nám tento rok bola schválená dotácia na vodovod vo výške 150.000 tak
som tak v príjmoch a výdavkoch ponížila rozpočet o 293.500 € aby sme nemali zbytočne vysoký
rozpočet. V rozpočtovom opatrení č.3 som upravovala bežné príjmy a výdavky v príjmoch som
navýšila o 1.000 € podielové dane, lebo som vo výdavkoch potrebovala navýšiť položku  637004,
ktorá sa týkala rôznych posudkov, geometrických plánov a pod., ďalej som už týmto rozpočtovým
opatrením iba presunula finanačné prostriedky z jednej položky na druhú pričom neboli navýšené
výdavky, v konečnom dôsledku rozpočet po týchto zmenách bude príjmy 189,463,53 € a výdavky



188.795 € celkový prebytok rozpočtu po zmenách je 368,53 €.

Hlasovanie: 
Za:  3                                  Proti:  0                               Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č.2 a 3/2016 podľa predložených návrhov.

Ad.6. Informácia o výsledku kotroly NKÚ

p. starosta informoval poslancov o kontrole najvyššieho kontrolného úradu

p. starosta  kontrola z NKU začala 11.5.2016 kontrola trvala do konca augusta 2016, pri ktorej
prekontrolovali  takmer  všetko.  Začalo  to  tým,  že  si  na  základe  listu  vyžiadali  materiály  od
rozpočtov,  auditorských  správ,  výročných  správ,  správ  kontrolóra,  zápisnice,  VZN,  vnútorné
smernice obce,  vyjadrenia kontrolóra k záverečnému účtu  a  rozpočtu,  uzávierky,  skrátka podľa
zoznamu, ktorý nám poslali. Kontrola bola zameraná na pozemky. Výsledkom bol Protokol NKÚ
SR  o  výsledku  kontroly,  v  ktorom  bolo  zistené,  že  nemáme  žiadnu  evidenciu  pozemkov.
Inventarizáiou čo sa robilo tak to  bolo budova obecného úradu, knižnica,  školský byt,  ktorý si
potom delimitáciou zobrala cirkev, tak nám zostala iba táto budova, knižnica aj to iba knihy, lebo je
to cirkevná budova a zariadenia obecného úradu a zariadenie v sále o inom majtku sme mi dokopy
nevedeli. Evidovali sa zvlášť miestne komunikácie a z hľadiska civilnej obrany poľné cesty. Na
katastry sme si dali vytiahnuť LV, urobili sme zostavu a pozemky sme ocenili cenou podľa zákona
582 O dani z nehnuteľnosti, nakoľko iný zákon nie je. Dal som urobiť aj identifiáciu parciel a ak
mám povedať pravdu, tak sú to pozemky, ktoré ani nevieme zistiť kde sa nachádzajú. Vznikla nám
taká suma, ktorá je okolo 100.000 €, ja som to s nimi pri prejednávaní protokolu prebral, nakoľko je
to nereálna cena, tu sú pozemky nevyužiteľné pre obec a sú to doslova maličké metrové parcely a to
nik nenájde kde to je. Je tam jedna 21 árová parcela čo je dokonca vodná plocha. Nie je dobre, že
nám  vyskočila  takáto  veľká  hodnota,  tieto  parcely  sú  nepredajné  a  ani  nevieme  kde  sú.  Po
konzultácii  mi  povedali,  že  majetok  si  môžeme  ohodnotiť  ako  chceme,  len  to  musíme  vedieť
zdvôvodniť. 
p.kontrolor  ja  by  som  odporučil  aby  sa  pri  inventarizácii  táto  cena  upravila  a  predložila  to
inventarizačná komisia pred zastupiteľstvo
p.starosta doporučujem inventarizačnej komisii pripraviť zoznam pozemkov a ich ocenenie 
p.starosta ešte informoval o opatreniach na odstránenie nedostatokov uvedených v protokole NKÚ
SR o  výsledku  kontroly,  kde  sú  uvedené  časové  údaje  o  odstránení  nedostatkov  /opatrenia  sú
prílohou zápisnice/ a dal slovo ekonómke ako postupovala pri odstraňovaní nedostatokov
p.Cabanová pozemky som ocenila podľa zákona o dani z nehnuteľností  a už 30.6.2016 som to
zahrnula do štvrťročnej uzávierky, takže už je to aj v registri účtovných závierok, a teraz mi to treba
nahodiť do programu majetok, urobiť inventarizáciu a bude na obecnom zastupiteľstve či odobrý
náš návrh na ohodnotenie majetku, aby do koncoročnej závierky išiel majetok v takej cene, aby to
bolo v poriadku
p.Pauko – mal pripomienku, že keď dáme všetky pozemky na 50% či nepôjdeme tak proti sebe
p. kontrolór – inventarizačná komisia dá návrh na zníženie ceny pozemku nemusia to byť všetky čo
ani nebudú, každý pozemok bude individuálne ohodnotený
p. Cabanová – tie pozemky, ktoré vieme kde sa nachádzajú a sú pre obec využiteľné necháme v
plnej výške, zas na druhej strane pozemky nevyužiteľné pre obec znížime
p.starosta – presne tak, znižovať budeme len tie pozemky, o ktorých nebudem presne vedieť, kde sa
nachádzajú, alebo nie sú pre obec využiteľné alebo majú zanedbateľnú rozlohu, nám nie je potrebná
vysoká výška majetku, nakoľko ani teraz ani v budúcnosti nebudeme čerpať žiadny úver, a ani to
nevieme nijako zúžitkovať,  to  sú  viac  menej  nepredajné  plochy.  Ku tomuto  bodu prijmeme aj
uznesenie o prejednaní tohto bodu na obecnom zastupiteľstve, ako aj o prijatých opatreniach.



Ad.7. Infromácie o priebehu výstavby vodovodu

p. starosta podal informáciu o výstavbe vodovodu
p.starosta – časť vodovodu na tento rok sme až na pár prípojok sme zvládli z enviromentálenho
fondu sme tento rok dostali  150.000 € ,  ešte nám urobili  niekoľko prekopov aj  teraz,  aby sme
nemuseli kopať, ak už bude hotová nová cesta. No tak faktúry sme platili na tri krát, posledná ešte
nie je vyplatená,  čakáme až všetko dokončia ako majú, naša spoluúčasť pri tejto etape bola vo
výške 7.983 €. A čo mňa najviac teší, že na tých pár metrov čo chýba v dedine a až po regulačnú
šachtú máme vodovod prakticky hotový aj vyplatený a ešte sa nám podarilo zabezpečiť urobenie
cesty až po Turíčky. A preto sme museli robiť krajom cesty, aby sme s cesty mohli odísť, a prípojky
sa robili  až neskôr, nakoľko cesta sa mala robiť už  septembri.  Tým pádom budeme mať nižší
rozpočet na vodovod nakoľko asfaltovanie nám odpadá. Už sa vypracuváva žiadosť na výstavbu
vodovodu na  budúci  rok.  Už máme doma aj  potvrdenia  od  poisťovní,  úradu práce  potrebné k
žiadosti. 
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.

Ad.8. Informácia o vymenovaní inventarizačnej komisie k riadnej inventúre

p.starosta  –  vymenoavnie  inventarizačnej  komisie  vyplýva  z  mojich  kompetencií  takže
invenatarizačné komisie budú pracovať v nasledovnom zložení: bude jedna inventarizačná komisia
predseda komisie bude: Cabanová Martina, a členovia budú: Alena Čičmancová, Anna Danková a v
knižnici p.Pauková .
p.kontrolór – musia by inventúrne súpisy
p.Cabanová – áno všetko je pripravené
p.  starosta  –  do  uznesenia  daj  berie  na  vedomie  inventarizačnú  komisiu  v  zložení:  Cabanová,
Danková a Čičmancová k 31.12.2016
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.

Ad.9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce

p.kontrolór prečítal plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2016

Hlasovanie: 
Za: 4                        Zdržal sa: 0                Proti: 0

Ad.10. Rôzne

p.Pauko ja sa ospravedlňujem, že sme na MDD nič nespravili jednoducho to nevyšlo, ale mám taký
návrh či by sme ako športovo- kultúrna komisia nemohli urobiť reláciu vianočnú do rozhlasu a či by
sme nemohli urobiť Mikuláša, alebo Silvester toho roku,že aký máte na to vy názor, mohli by sme
aj tancovať, myslím si že nejaká úspora by v rozpočte mohla byť na to.
p.Cabanová keďže teraz je v podstate obdobie na tvorbu rozpočtu, môžete dať návrh do rozpočtu na
budúci rok, je tam položka, ktorá umožňuje výdavky na kultúrne podujatia, čo ja viem nejakých
200,-- €.
p.Kačániová – keď už niečo tak pre deti
p.starosta ja počúvam názory aj iných ľudí, a tí sú pobúrení, že pre 10 spoluobčanov sa robia také
akcie
p.Pauko – dobre tak urobíme Mikuláša, no čo ja viem nejakých 100,-- €
p.Cabanová – koľko máte detí ja si myslím že stačia balíky aj po 3,-- € cca 12 detí 



p. starota – my musíme vychádzať hlavne z rozpočtu obce
p. starosta – aby nebolo tak tento rok dáme 5,-- a na rok bude málo 6,--
p.Kačániová – tak dajme 50,-- €
p.starosta – tak môžeme dať 50,-- na akciu Mikuláš dávam hlasovať

Hlasovanie: 
Za:            4                          Zdržal sa: 0                        Proti: 0

p.starosta mal otázku na obecné zastupiteľstvo čo s kronikou,
p.Pauko – je veľmi zlé, že starosta dopustil, aby sa kronika stratila, aj keď viem že si urobil všetko
preto, aby sa tá kronika vrátila späť, ale tí čo to pokašľali nech to riešia, ja som pochodil po ľuďoch,
získlal  som akurát  zemiansku  časť  jednej  rodiny  a  to  je  nič,  potom som získal  informácie  o
učiteľoch, ktorí tu učili, ale z histórie neviem v podstate nič, mali by niečo vedieť ľudia, ktorí tu
žijú 
p.kontrolor – ako si ja pamätám, tak sa dohodlo, že sa kronika začne budovať, čiže možno 5 rokov
dozadu vieme, alebo od vtedy ako ste poslanci vieme a za tieto 2 roky sa vlastne neurobilo nič a až
ideme do toho rozpočtu najprv by sme mali zakúpiť knihu, takže to tam treba zakotviť, potom treba
rozhodnúť či necháme najakú časť volnú a začneme nejakým rokom 2...... tisc neviem koľkým
p.starosta – Paukovci tu už bývajú nejakých 7 rokov tak keby aj dákych 10 rokov dozadu, tak by sa
už dalo z toho niečo urobiť
p.kontrolór – neviem či ste postrehli že teraz vyšla nedávno kniha Zažili sme vojnu a z nej by sa
možno tiež dalo niečo čerpať
p. Pauko – ja by som navrhol dať do zápisnice, že kronika za zakúpi bude sa viesť od vtedy a vtedy,
ja by som niečo napísal, prečítal a potom by sme dohodli, či sa tá kronika od vtedy môže viesť
p. Juhaniak – ale my sme už raz schválili, že kroniku má viesť p.Pauko
p.Pauko – neviem o tom, že ste schválili že mám viesť kroniku, iba zháňať do nej údaje, a základe
toho by bolo dobré aby poslanci dostávali zápisnice alebo aspoň uznesenia zo zasadnutia
p. starosta – ja nehovorím že máš viesť ale zabezpečiť vedenie kroniky
p.starosta – do kroniky sa nemôže hočo písať a na vedenie kroniky je zákon, a každý zápis do
kroniky musí schváliť obecné zastupiteľstvo, treba si pozrieť zákon 
p.starosta  –  keď  sa  nič  iné  sa  nedá  do  kroniky  tak  aspoň,  informácie  o  voľbách,  o  výstave
plynovodu v 98 a takého udalosti, ktoré vieme nech je aspoň najaká kronika

Ad.11. Diskusia, uznesenie záver

- nakoľko už nik nemali návrhy do diskusie p.starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie

Zapísala: Cabanová Martina ..................................

Zapisnicu overili: p.Milina Kačániová       ..............................................
                               
                             p. František Juhaniak     ..............................................



                                                       UZNESENIE č.3/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.10.2016

1/ Schvaľuje

a/ program obecného zastupiteľstva

b/ overovateľov zápisnice p.Milinu Kačániovú, Františka Juhaniaka

c/ zapisovateľku p.Cabanovú Martinu

d/ rozpočtové opatrenia č.2/2016 a 3/2016 podľa predložených návrhov

e/ plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2016

f/ finančné prostriedky na akciu Mikuláš vo výške 50,-- €

2/ Berie na vedomie

a/  správu o plnení uznesenia č. 2/2016 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.5.2016

b/ informáciu o plnení rozpočtu na I.polrok 2016

c/ informáciu o výsledku kontroly NKÚ a informáciu o prijatých opatreniach

d/ informáciu o výstavbe vodovodu

e/ informáciu o vymenovaní inventarizačnej komisie k riadnej invetúre v zložení:
    predseda: Cabanová Martina, členovia: Alena Čičmancová, Ann Danková a v knižnici p.Pauková

3/ Žiada

a/ starostu obce zabezpečiť realizáciu prijatých opatrení na odstránenie nedostatokov z kontroly
    NKÚ SR

4/ Ukladá 
a/  kontrolórovi  obce  vypracovať  opatrenia  na  odstránenie  kontrolou  NKÚ  SR  zistených
nedostatkov

b/ účtovníčke obce odstrániť a zároveň zapracovať zistené nedostatky do účtovníctva, na základe
opatrení uvedených v protokole NKÚ SR

c/ predsedovi kultúrnej komisie zabezpečiť vedenie kroniky, dátum začiatku vedenia kroniky sa určí
podľa predložených materiálov

                                                                                      Miroslav Čičmanec
                                                                                                starosta



    
Obec Mládzovo, Obecný úrad Mládzovo     985 02

            
                               Výpis              UZNESENIE č.3/2016

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.10.2016

1/ Schvaľuje

a/ program obecného zastupiteľstva
f) Informácia o výsledku kontroly NKÚ

2/ Berie na vedomie

c/ informáciu o výsledku kontroly NKÚ a informáciu o prijatých opatreniach

3/ Žiada

a/ starostu obce zabezpečiť realizáciu prijatých opatrení na odstránenie nedostatokov z kontroly
    NKÚ SR

4/ Ukladá 
a/  kontrolórovi  obce  vypracovať  opatrenia  na  odstránenie  kontrolou  NKÚ  SR  zistených
nedostatkov
b/ účtovníčke obce odstrániť a zároveň zapracovať zistené nedostatky do účtovníctva, na základe
opatrení uvedených v protokole NKÚ SR

Za správnosť výpisu :

V Mládzove 31.10.2016

                                                                                      Miroslav Čičmanec
                                                                                                starosta


