Obec 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zápisnica
z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa konalo
dňa 15.11.2013.
Prítomní : Bc. Klaudia Peková, Ondrej Čontofalský, Peter Čontofalský, Vladimír Halčišák,
Daniel Merkovský, Vladimír Sabol, Marián Zgola, Ing. Libuša Sabolová
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zhodnotenie a kontrola plnenia úloh
3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Schválenie inventarizačnej komisie
6. Úprava daní a poplatkov
7. Riešenie biologického odpadu zo ŠJ
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Priebeh rokovania :
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Klaudia Peková. Po privítaní poslancov
prečítala program zasadnutia, ku ktorému nemal nikto z prítomných poslancov ţiadne
námietky ani nepredloţil ţiadne návrhy. Starostka konštatovala, ţe vzhľadom na účasť
všetkých siedmich poslancov je zasadnutie uznášania schopné. Po tejto oficiálnej časti bola
poslancami navrhnutá za zapisovateľku Klaudia Peková a za overovateľov zápisnice páni
Marek Martoňák a Vladimír Halčišák.
OZ zhodnotilo plnenie úloh od posledného zasadnutia a pokračovalo ďalším bodom
programu, ktorým bola úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2013. Hlavná kontrolórka
obce Ing. Sabolová podrobne oboznámila OZ s poloţkami, ktoré je potrebné v rámci rozpočtu
presunúť Po prerokovaní OZ schválilo úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ roku 2013.
Následne starostka obce predloţila OZ návrh rozpočtu na rok 2014 -2016 . Hlavná
kontrolórka obce Ing. Sabolová oboznámila OZ so svojim stanoviskom k návrhu rozpočtu
a skonštatovala, ţe k návrhu rozpočtu nemá námietky.
OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 a poverilo starostku obce, aby v zmysle zákona
o zverejňovaní tento návrh zverejnila na webovom sídle obce a na mieste v obci obvyklom.
Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 vzalo na vedomie.
Potom starostka obce predniesla svoj návrh na zloţenie inventarizačnej komisie. OZ schválilo
inventarizačnú komisiu v tomto zloţení: Vladimír Halčišák, Marta Mylanová, Alena Ţelinská,
Alena Šulíková, Marta Peková a Ondrej Čontofalský.
Ďalším bodom programu bola úprava daní a poplatkov na rok 2014. OZ sa zhodlo, ţe v roku
2014 sa výška daní a poplatkov meniť nebude.
OZ pokračovalo v rokovaní a zaoberalo sa otázkou riešenia biologického odpadu zo ŠJ. Po
prerokovaní schválilo nákup drvičky v maximálnej výške 400 €.

V bode rôzne :
- Starostka obce oboznámila poslancov s akútnou potrebou výmeny okien v sále KD,
pretoţe cez okenné škáry je veľmi veľký únik tepla a okrem tejto skutočnosti sa čoraz
častejšie v nočných hodinách samovoľne otvára okno a následne sa spustí poplašné
zariadenie. OZ prerokovalo túto havarijnú situáciu a zároveň aj havarijnú situáciu
stavu okien a dverí na obecnej budove č. d. a jednoznačne schválilo výmenu okien,
kde predpokladaná suma aj s prácou bude maximálne 10.000,- € bez DPH. Poverilo
starostku obce zabezpečiť tieto sluţby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
-

Starostka obce predloţila ţiadosť DHZ o súhlas na usporiadanie diskotéky dňa
26.12.2013. OZ túto ţiadosť schválilo s podmienkou posilnenia usporiadateľskej
sluţby a zabezpečenia poriadku v obci počas konania i po ukončení diskotéky.

Rokovanie OZ pokračovalo diskusiou, po ktorej starostka obce poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

ZÁVERY
z XXIX. rokovania OZ konaného dňa 15.11.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach na svojom XXIX. zasadnutí dňa 15.11.2013
sa uznieslo a prijalo závery takto:

A. Berie na vedomie:
1.) a./ návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016
b./ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016
2.) ţe poslanec Ondrej Čontofalský sa vzdáva svojej poslaneckej odmeny v paušálnej výške 500 € za
rok 2013

B. Schvaľuje:
1.) úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2013

Uznesenie : 29/2013/B1

Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

2.) a) Návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume:
Beţný rozpočet
- príjmy 715.292,- €
- výdavky 703.602,- €
Kapitálový rozpočet
- príjmy
0,- €
- výdavky
0,- €
Finančné operácie
- príjmy
0,- €
- výdavky 11.690,- €
Rozpočet spolu:
- príjmy
715.292,- €
- výdavky 715.292,- €
b) vykonávanie zmien rozpočtu v rozsahu beţného rozpočtu t.j. presun medzi
poloţkami beţného rozpočtu s tým, aby celkový objem beţného rozpočtu ostal
zachovaný. Zmeny v kapitálovom rozpočte zostávajú naďalej v kompetencii
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie : 29/2014/B2
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

3.) inventarizačnú komisiu v zloţení:: Vladimír Halčišák, Marta Mylanová, Alena Ţelinská,
Alena Šulíková, Marta Peková a Ondrej Čontofalský.
Uznesenie: 29/2013/B3
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

4.) odmeny poslancov OZ za rok 2013 v ročnej paušálnej výške 500 €
Uznesenie: 29/2013/B4
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

5.) navýšenie beţného rozpočtu pre TJ Budovateľ Šarišské Bohdanovce o 500 €
Uznesenie: 29/2013/B5
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

6.) nákup drvičky biologického odpadu zo ŠJ v maximálnej výške 400 €.
Uznesenie: 29/2013/B6
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

7.) výmenu okien v kultúrnom dome a v obecnej budove č. d. 100, kde predpokladaná
hodnota zákazky aj s prácou bude maximálne 10.000,- € bez DPH
Uznesenie: 29/2013/B7
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

8.) DHZ Šarišské Bohdanovce usporiadanie diskotéky dňa 26.12.2013 s podmienkou
posilnenia usporiadateľskej sluţby a zabezpečenia poriadku v obci počas konania i po
ukončení diskotéky
Uznesenie: 29/2013/B8
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

C: Poveruje starostku obce:
1.) zverejniť na webovom sídle obce a na mieste v obci obvyklom návrh rozpočtu
2.) zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Verejné obstarávanie na
výmenu okien v kultúrnom dome a v obecnej budove č. d. 100

Zapísala: Bc. Klaudia Peková

Overovatelia: Marek Martoňák
Vladimír Halčišák

