ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.11.2018
V Slovenskej Vsi 14.11.2018
Prítomní:

Stanislav Gallik, starosta obce
Poslanci: Mgr. Martin Kovalčík , Ján Kovalčík, Ing. Monika Mazureková, Mgr. Marta
Baňkosová, Jozef Brežina
Neprítomní: Ing. Peter Mihók, Ing. Ivana Horská
Ďalší prítomní: Bc. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce,
PhDr. Janka Hanigovská, riaditeľka ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Mgr. Gabriela Kapolková, Mária Patakyová – zamestnanci obce
Program :

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa.
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce Slovenská Ves.
Stav nehnuteľnosti s.č. 66 – informácia.
Schválenie zápisu textu r. 2016 do obecnej kroniky.
Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2014-2018 (§ 2 ods.2 zákona 253/1994 Z.z. v znp).
9. Odmeny poslancov.
10. Rozpočtové opatrenie č. 3.
11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce: a) ŠK 06 Slovenská Ves,
b) OZ Chápať srdcom, Slovenská Ves 415,
c) TJ STO Slovenská Ves,
d) DHZ Slovenská Ves.
12. Rímsko-katolícka cirkev Slovenská Ves 415 – Žiadosť o finančný príspevok.
13. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019.
14. Prerokovanie a schválenie rozpočtu.
15. Rôzne.
16. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Stanislav Gallik – starosta obce. Privítal prítomných. Ospravedlnení
poslanci – Ing. Peter Mihók, Ing. Ivana Horská.
K bodu – 2 Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z rokovania OZ bola určená Mgr. Gabriela Kapolková.
K bodu – 3 Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ján Kovalčík a Mgr. Martin Kovalčík. Za členov návrhovej
komisie boli jednomyseľne zvolení Mgr. Marta Baňkosová a Ing. Monika Mazureková.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi v o l í Mgr. Martu Baňkosovú a Ing. Moniku Mazurekovú za
členov návrhovej komisie.

Hlasovanie:

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Za
*
*

Proti

Zdržal sa

Ospr.

*
*
*
Ospr.

Schválenie programu OZ
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e v súlade s § 12 ods. 4,5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
navrhovaný Program zasadnutia
Hlasovanie:
Za
Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené č. 334/2018 – návrh
na vklad – Kúpna zmluva – pozemok parc. č. 3151/3 - Groman Peter a manž. Lucia bol predložený OÚ
KK, katastrálnemu odboru.
K bodu 5 - Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce Slovenská Ves.
Dňa 10.10.2018 bola hlavným kontrolórom doručená Správa z kontroly vykonanej hlavným
kontrolórom obce Slovenská Ves. Predmetom kontroly bola kontrola rozpočtových opatrení obce
Slovenská Ves v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolór obce Bc. Martin Hoffman vo svojej správe
konštatoval, že obec dodržala zákonný postup a neporušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Kontrola bola ukončená bez kontrolných zistení.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
b e r i e n a v e d o m i e Správu z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce Slovenská
Ves týkajúcej sa rozpočtových opatrení obce.

Hlasovanie:
Za
Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 6 Stav nehnuteľnosti s.č. 66 – informácia.
Obec na základe množiacich sa sťažností obyvateľov obce na neudržiavaný RD s.č. 66 listom niekoľko
krát upozornila vlastníkov na skutkový stav predmetnej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť nie je oplotená
a nachádza sa tam množstvo odpadu, ktorý obec po minulé roky nechala vypratať. Vzhľadom na to, že
budova je v zlom technickom stave – schátralá a zdevastovaná a chátranie nehnuteľnosti môže mať za
následok jej zrútenie sa, ktorým môže byť ohrozený ľudský život, zdravie či majetok. Obec v 4/2018
upozornila vlastníkov, že pristúpi k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu a následne k určeniu
podmienok na odstránenie stavby. V 9/2018 reagoval väčšinový vlastník p. Martin Borodáč a vyjadril
súhlas s darovaním svojho spoluvlastníckeho podielu Obci Slovenská Ves. Obec následne oslovila
ostatných vlastníkov a to: p. Duchovú, p. L. Kiefera, Ing. D. Repčáka, p. M. Šiserovú, p. L. Valčáka,
Ing. P. Valčáka a p. F. Zastka a požiadala o doručenie písomného súhlasu/resp. nesúhlasu s týmto
druhom vysporiadania k vypracovaniu Návrhu Darovacej zmluvy. Na našu žiadosť o doručenie
písomného súhlasu resp. nesúhlasu ku dňu zasadania OZ reagovali p. Ing. Valčák Pavol, Ladislav, p.
Šiserová, a p. Duchová. Títo vlastníci svoj súhlas podmienili súhlasom väčšinových vlastníkov t.z.,
k vysporiadaniu predmetných nehnuteľností je potrebný súhlas p. Borodáča a p. Repčáka. Na základe
vyššie uvedeného bol spracovaný Návrh Darovacej zmluvy s p. akad. mal. Martinom Borodáčom.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e Návrh darovacej zmluvy, ktorou darujúci p. Martin Borodáč, Akad. mal., rod. Borodáč,
bytom Schneidra Trnavského 20, Bratislava, SR, dátum narodenia: ................ r.č. :.................................
(ďalej len „Darca“)
daruje

bezodplat ne

Názov: Obci Slovenská Ves
Sídlo: Slovenská Ves č. 50, 059 02 Slovenská Ves
IČO: 00326500
Konajúca starostom Stanislavom Gallikom

-

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Slovenská Ves, k.ú. Slovenská Ves, zapísaných na LV č. 251 :
parcela C KN parcela č. 14/1 o výmere 3 278 m² zastavaná plocha a nádvoria
Rodinný dom súpisné číslo: 66, ležiaci na parcele C KN parcela č. 14/1 o výmere 3 278 m² zastavaná
plocha a nádvoria, zapísanej v LV č. 251, k.ú. Slovenská Ves, obec Slovenská Ves,
v spoluvlastníckom podiele 11/32 a 35/768.

Hlasovanie:
Za
Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 7 - Schválenie zápisu textu r. 2016 do obecnej kroniky.
V súlade s § 38 ods. 4 Štatútu obce – text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľujú poslanci OZ. Rok
2016 bol p. Molitoris – kronikárkou obce spracovaný a v elektronickej forme predložený na
pripomienkovanie. K návrhu textu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e zápis textu r. 2016 do obecnej kroniky.
Hlasovanie:
Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Za
*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

Proti

Zdržal sa

K bodu 8 - Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2014-2018 (§ 2 ods.2 zákona 253/1994 Z.z. v znp).
Starostovi obce počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa
ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa § 116 ods. 3 zákonníka práce jediná
výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie
pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného
obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Dôvodom nevyčerpania dovolenky je pracovná
vyťaženosť.
Uznesenie:

-

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e vyplatenie náhrady platu starostu Obce Slovenská Ves - p. Stanislavovi Gallikovi za
nevyčerpanú dovolenku:
Za rok 2018 v rozsahu 30 dní.

Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 9 - Odmeny poslancov
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ v Slovenskej Vsi, čl. 2 ods. 3 starosta obce navrhol
poslancom OZ za 4 ročné obdobie v sume á/300 €. Hlavný kontrolór k tomuto návrhu konštatoval, že
obec je v dobrej finančnej kondícii a odobril návrh na odmenu poslancov.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie odmeny poslancom OZ v sume 300 €.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 10 - Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3
Pani Patakyová informovala prítomných, že ide o úpravu rozpočtu normatívnych a nenormatívnych
finančných prostriedkov pre školu, úpravou rozpočtu v súlade s uzn. 68/2015 z 20.5.2018 , uzn.
320/2018 z 25.6.2018 – použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja rezerv a úprava rozpočtu –
refundácia aktivačných činností (AČ), miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) a terénnej
sociálnej práce ( TSP).
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
súhlasí
s úpravou rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školu, úpravou
rozpočtu podľa uzn. 68/2015 z 20.5.2018 , uzn. 320/2018 z 25.6.2018 – použitie finančných
prostriedkov z fondu rozvoja rezerv a úprava rozpočtu – refundácia aktivačných činností (AČ), miestnej
občianskej poriadkovej služby (MOPS) a terénnej sociálnej práce ( TSP).

Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 11- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce:
a) ŠK 06 Slovenská Ves.
Dňa 26.09.2018 bola obci doručená žiadosť ŠK 06 Slovenská Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na r. 2019 v sume 6500 € ročne.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce v sume 6500 € ŠK 06 Slovenská Ves.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 11- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce:
b) OZ „Chápať srdcom“ Slovenská Ves 415
Dňa 04.10.2018 bola obci doručená žiadosť OZ „Chápať srdcom“ Slovenská Ves 415 o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na r. 2019 v sume 1000 €. Poslanci po odporúčaní finančnej komisie súhlasili
s poskytnutím dotácie v sume 500 €.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce v sume 500 € OZ „Chápať srdcom“
Slovenská Ves 415.

Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

Proti

Zdržal sa

K bodu 11- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce:
c) TJ STO Slovenská Ves
Dňa 29.10.2018 bola obci doručená žiadosť TJ STO Slovenská Ves o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na r. 2019 v sume 4920 €. Suma je oproti minulému roku zvýšená z dôvodu, že
na budúci rok bude 25 rokov založenia klubu a plánujú odmeniť zakladajúcich členov.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce v sume 4920 € TJ STO Slovenská Ves.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 11- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce:
d) DHZ Slovenská Ves
Dňa 05.11.2018 bola obci doručená žiadosť DHZ Slovenská Ves o poskytnutie dotácie v sume 3500 €.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce v sume 3500 € DHZ Slovenská Ves.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 12 - Žiadosť o finančný príspevok – RKC, farnosť Slovenská Ves č. 415.
Dňa 31.10.2018 bola Obci doručená žiadosť RKC, farnosti Slovenská Ves, Slovenská Ves 415
o poskytnutie finančného príspevku na r. 2019.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e poskytnutie finančného príspevku v sume 4000 € Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti
Slovenská Ves 415.

Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 13 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves k návrhu rozpočtu na rok
2019.
Hlavný kontrolór obce Bc. Martin Hoffman vo svojom stanovisku konštatoval, že návrh rozpočtu obce
na rok 2019 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej
správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania hospodárnosti pri
vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a aj v súlade so všeobecne
záväznými nariadeniami obce. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom
rozsahu a je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základe funkcie
samosprávy.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
berie
na
vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2019
a výhľad na roky 2020-2021.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 14 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu.
Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok,
údaje o skutočnosti k 30.09.2018 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za
predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti).
Obec pri zostavovaní rozpočtu vychádzala predovšetkým z viacročného rozpočtu, určeného podielu na
výnosoch daní a zo schváleného rozpočtu verejnej správy.
Rozpočet obce je členený na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
a finančné operácie.
Rozpočet na rok 2019 je záväzný a zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet na roky 2020-2021 je orientačný
a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
s ch v a ľ u j e rozpočet do výšky kategórií na rok 2019.

Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi
berie na vedomie
viacročný rozpočet do výšky kategórií na roky 2020-2021.
Hlasovanie:
Za

Mgr. Marta Baňkosová
Jozef Brežina
Ing. Ivana Horská
Ján Kovalčík
Mgr. Martin Kovalčík
Ing. Monika Mazureková
Ing. Peter Mihók

Proti

Zdržal sa

*
*
Ospr.
*
*
*
Ospr.

K bodu 15 – Rôzne
Starosta obce informoval:
- Na budúci rok bude v škole vykonaný audit.
- V októbri 2018 sa v Kežmarku uskutočnilo výjazdové zasadanie Vlády SR. Našej obci bude
poukázaných 4000 €. Tieto finančné prostriedky plánujeme použiť na výmenu hliníkových
dverí v budove OcÚ (prízemie – prechod do sály, sála KD, sobášna sieň).
- Kanál pri ČOV, ktorý odvádza vodu do ČOV a do potoka sa často upcháva. Je potrebné
zabezpečiť čistenie prítoku a celej nádrže v ČOV.
- Stavebné práce na panelovej ceste budú pokračovať na budúci rok.
Na záver p. starosta poďakoval všetkým poslancom, zamestnancom i predstaviteľom cirkví za dobrú
spoluprácu počas volebného obdobia r. 2014-2018, za podnety ale aj kritiku.
V Slovenskej Vsi 14.11.2018
Zapísala: Gabriela Kapolková

Stanislav Gallik, v.r.
starosta obce
Overovatelia:
v.r. (22.11.2018)
................................
v.r. (22.11.2018)
Mgr. Martin Kovalčík ................................
Ján Kovalčík

