Zápisnica z Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 11.6.2018 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mládzove
Dňa 11.6.2018 sa v zasadačke obecného úradu v Mládzove konalo obecné zastupiteľstvo.
Prítomní poslanci: p.Danková Anna
p. Kačániová Milina
p.Kružliak Ondrej
p. Juhaniak František
p.Pauko Daniel Mgr.
Kontrolór obce: p. Šlichta Juraj Ing.
Účtovníčka obce: p. Cabanová Martina
Ad.1. Otvorenie zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce p. Miroslav Čičmanec privítaním prítomných a
následne oboznámil prítomných s programom zastupiteľstva:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesení
4/ Prejednanie stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mládzovo za rok
2017
5/ Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce Mládzovo za
rok 2017
6/ Prejednanie výročnej správy obce Mládzovo za rok 2017
7/ Prejednanie a schválenie plánu práce kontrolóra obce na II.polrok 2018
8/ Rôzne
9/ Diskusia,uznesenie a záver
Starosta dal hlasovať za program
Hlasovanie:
Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Ad.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta p. Cabanovú Martinu
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Anna Danková, František Juhaniak
Ad.3. Kontrola plnenia uznesení
Pani Cabanová prečítala uznesenie č. 1/2018 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.3.2018 a
č.2 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.06.2018.
-p.starosta – p.Ferienčík bol upozornený, aby neparkovali motorové vozidlá v uličke zatiaľ ústne s
tým, že ak aj naďalej bude parkovať na verejnom priestranstve, budú nasledovať sankcie
- čo sa týka úveru na opravu miestnych komunikácií, úver je vybavený v Prima banke, máme
garantovaný 1% úrok, čerpanie sa uskutoční len po realizácii prác s tým, že po prefakturovaní bude
hneď aj uhradený akonáhle nám nabehne na účet dotácia.
- na poslednom zastupiteľstve sme mali iba jeden bod a to bolo zahájenie výberového konania na
funkciu kontrolóra obce nakoľko mu končí funkčné obdobie, v pondelok 16.7.2018 bude OZ k
otváraniu obálok a následnej voľbe nového kontrolóra.

Ad.4.Prejednanie stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mládzovo za rok 2017
– p.Šlichta – hlavný kontrolór obce Mládzovo prečítal stanovisko k záverečnému účtu obce
Mládzovo za rok 2017
– nakoľko k stanovisku neboli žiadne pripomienky prešlo sa k ďalšiemu bodu
=======================================================================
Ad.5. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce Mládzovo za
rok 2017
– p.Cabanová oboznámila poslancov s obsahom záverečného účtu obce, ktorý obsahuje
podrobné členenie celoročného hospodárenia obce za rok 2017
p.starosta – keďže už neboli žiadne pripomienky a otázky dal nasledovne hlasovať za záverečný
účet
Hlasovanie:
Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

– p.Cabanová – tento bod obsahuje aj druhú časť a to schválenie použitia prebytku vo výške
5.779,19 € na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie:
Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Ad.6. Prejednanie výročnej správy obce Mládzovo za rok 2017
-p.Cabanová oboznámila poslancov s obsahom výročnej správy za rok 2017
- poslanci Výročnú správu za rok 2017 zobrali na vedomie
Ad.7. Prejednanie a schválenie plánu práce kontrolóra obce na II.polrok 2018
– p.starosta obce Mládzovo prečítal plán kontrolnej činnosti práce kontrolóra obce na
II.polrok 2018
– p.Pauko mal otázku, že keď sú voľby kontrolóra treba tento plán schváliť teraz
– p.starosta – keďže je termín na predloženie plánu kontrolnej činnosti treba ho schváliť a ak
bude nový kontrolór, ktorý prípadne bude chciet doplniť plán kontrolnej činnosti urobí sa
dodatok
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad.8. Rôzne
p.starosta informoval o zasadnutí vlády, ktoré sa konalo dňa 30.5.2018 vo Fiľakove, na ktorom som
sa zúčastnil,
p.bolo nám schválených 48.000,-- € na dokončenie vodovodu, do konca júla by sme ich mali mať
na účte, dodávateľ je už informvaný, aby začal s prípravami výstavby regulačnej stanice, aby sme
mohli, ak všetko pôjde podľa plánu približne do konca septembra vodu spustiť

- p.Pauko – sa opýtal ako je to s cirkevným bytom na fare, kto to spravuje a či by sa nemohol
niekomu prideliť, že počul že je napísaný na p.Čičmancovú
-p.starota – sa k tomu vyjadril, byt patrí cirkvi, určite nie je napísaný na moju manželku, a byt
cirkev určite hocikomu nepridelí
Ad.9.Diskusia, uznesenie, záver
- p.starosta – keďže už nik nemá nič do diskusie, ďakujem za účať a rozpúšťam dnešné
zastupiteľstvo

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

Zápisnicu overili: p.Anna Danková
p.František Juhaniak

..........................................
.........................................

UZNESENIE č.3/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.6.2018
1/ Schvaľuje
a/ program obecného zastupiteľstva
b/ overovateľov zápisnice
c/ zapisovateľku p.Cabanovú Martinu
d/ Záverečný účet obce Mládzovo a celoročné hospodárenie obce za rok 2017
e/ Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.779,19 €
f/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2018

2/ Berie na vedomie
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Mládzovo za rok 2017
b/ Výročnú správu obce Mládzovo za rok 2017

Miroslav Čičmanec
starosta obce

