Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 24. júla 2015
Prítomní :
starosta obce :
poslanci OZ :

Ostatní prítomní :

Ján Maršala
Miroslav Jurčo, Ing. Miroslav Cáder, Ján Tamajka
Mgr. Ľudovít Zelíska
Mgr. Eva Cáderová – kontrolórka obce

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Príprava dožiniek
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

ROKOVANIE:
K bodu č. 1 – Zahájenie
Rokovanie OZ otvoril Ján Maršala, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 z 5 poslancov OZ. Poslankyňa Katarína Zigová
bola ospravedlnená. Prítomných oboznámil s programom.
hlasovaním za 4, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a) Zapisovateľkou bola určená Mgr. Eva Cáderová, hlavná kontrolórka obce.
b) Za overovateľov boli navrhnutí Mgr. Ľudovít Zelíska a Miroslav Jurčo
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení.
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta oboznámil prítomných so správou o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia
K bodu č. 4 Príprava dožiniek 2015, starosta oboznámil prítomných s termínom konania Dožiniek,
ktoré sa budú konať dňa 15.8.2015.
K bodu č. 5 starosta prečítal rozpočtové opatrenia č. 9/2015, 10/2015,11/2015, 12/2015, ktoré
prítomní poslanci berú na vedomie.
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K bodu č. 6 Starosta Ján Maršala informoval prítomných poslancov o zámere odstúpiť od Zmluvy
o dielo o inštalovaní kamerového systému v našej obci. O uzatvorení spomínanej zmluvy poslanci
nemali žiadnu vedomosť.
Poslancom predložil žiadosť p. Vendelína Mičiana o odkúpenie pozemkuk ktorý sa nachádza za
jeho súčasným pozemkom.
Poslanci sa zhodli na tom, že v súčasnosti Obec Dolné Otrokovce neplánuje odpredávať pozemky
vo svojom katastrálnom území.
OZ poverilo starostu p. Jána Maršalu o zaslaní tejto informácie pánovi Vendelínovi Mičianovi.
Poslanci Ing. Miroslav Cáder a Miroslav Jurčo informovali o zámere doplniť smerovú značku
Dolné Otrokovce na hlavnej ceste pred odbočkou do našej obce v smere od Hlohovca.
K bodu č. 7 Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2015 viď príloha, ide
o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, viď príloha, príjem suma 56,65
Eur / zamestnanec, príspevok na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR Piešťany, rovnaká suma bola
zaúčtovaná do výdavkov. Presun rozpočtových prostriedkov na základe rozhodnutia starostu obce.
Ďalej OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2015 viď príloha, jedná sa o povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Suma 296,69 Eur na základe pridelenia
dotácií na miestne komunikácie 2015 v sume 16,29 Eur, dotácia na odmenu skladníka CO 2015
v sume 80,40 Eur, a dotácia na Dožinky 2015 z TSK v sume 200 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 viď príloha, príjem v sume 8552,72 Eur dotácia na aktivačnú
činnosť z ÚPSVaR a následné čerpanie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2015 viď príloha, presun
rozpočtových prostriedkov vo výške 1341,08 Eur, z toho: 956,08 na spolufinancovanie aktivačnej
činnosti, 300 Eur na presun funkčnej klasifikácie VšZP a ostatnými ZP. 60 Eur na nákup obrusov
do KD a na nákup ventilátora v hodnote 25 Eur.
K bodu č. 8 Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Ján Maršala, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Dolných Otrokovciach, 24.07.2015
Zapísala: Mgr. Eva Cáderová

Overovatelia zápisnice:
–––––––––––––––––––––––Mgr. Ľudovít Zelíska

––––––––––––––––––––
Miroslav Jurčo

_____________________
Ján Maršala
starosta
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Uznesenie č. 7/2015 zo zasadnutia OZ obce Dolné Otrokovce zo dňa 24.7.2015
A/ obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
-

správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2015 viď príloha, ide
o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, viď príloha, príjem suma
56,65 Eur / zamestnanec, príspevok na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR Piešťany, rovnaká
suma bola zaúčtovaná do výdavkov. Presun rozpočtových prostriedkov na základe
rozhodnutia starostu obce.

-

Ďalej OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2015 viď príloha, jedná sa
o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Suma 296,69 Eur na
základe pridelenia dotácií na miestne komunikácie 2015 v sume 16,29 Eur, dotácia na
odmenu skladníka CO 2015 v sume 80,40 Eur, a dotácia na Dožinky 2015 z TSK v sume
200 Eur.

-

Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 viď príloha, príjem v sume 8552,72 Eur dotácia na
aktivačnú činnosť z ÚPSVaR a následné čerpanie.

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2015 viď príloha,
presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1341,08 Eur, z toho: 956,08 na
spolufinancovanie aktivačnej činnosti, 300 Eur na presun funkčnej klasifikácie VšZP
a ostatnými ZP. 60 Eur na nákup obrusov do KD a na nákup ventilátora v hodnote 25 Eur.

V Dolných Otrokovciach 24.7.2015
Zapísala: Mgr. Eva Cáderová

Ján Maršala
starosta
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