Obec Kráľovce

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OcZ v Kráľovciach zo dňa 27.06.2013

Prítomní: Bc. Peter Komár
Mgr. Vladimír Čitbaj
Tatiana Vargová
Ing. Oľga Mikulíková
František Budai
Tomáš Maľučký
Monika Petrová
Neprítomní: Ľudovít Cibuľa

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Návrh záverečného účtu
Správa audítora k záverečnému účtu
Odpredaj pozemku, parcela číslo 124/2, LV číslo 567, katastrálne územie Kráľovce
o výmere 191 m²
Informácia starostu obce o projekte: „Terénna sociálna práca“
Výber kronikára obce a správcu webovej stránky obce Kráľovce
Schválenie otváracích hodín pre prenajímateľov budovy bývalej ZŠ
Záver

ad 1/ Starosta obce Radoslav Šimko otvoril a viedol rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kráľovce.
ad 2/ Návrhová komisia : Tomáš Maľučký
Mgr. Vladimír Čitbaj
Overovatelia zápisnice : Bc. Peter Komár
Monika Petrová
Zapisovateľ : Tatiana Vargová
ad 3/ Program bol jednohlasne prijatý.
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ad 4/ Ing.Milada Jurková, kontrolórka obce Kráľovce, prečítala plnenie uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva a skonštatovala ,že všetky uznesenia boli splnené až na
uznesenie č. 21/2013 z OcZ dňa 09.04.2013, pretože členovia poriadkovej komisie nepredložil
správu. Starosta konštatoval, že čo sa týka tohto uznesenia č.21/2013 p. Hanesovej bolo to
prejednávané našim právnikom na spoločnej úradovni, kde boli prizvané obidve strany. Čo sa týka
p. Bobovičovej, jej sťažnosť bola podaná na polícii v Bidovciach. Poslanci zobrali správu
kontrolórky na vedomie.
ad 5,6/ Každému poslancovi bola správa o záverečnom účte obce doručená mailom. P. Čitbajová
prečítala na žiadosť starostu bližšie vyjadrenie k záverečnému účtu. Starosta oboznámil
poslancom s auditom, ktorý bol uskutočnený v obci a následne prečítal správu nezávislého
auditora, Ing. Paulíny Baňackej, adresovanú OcZ Kráľovce. V tejto správe auditor skonštatoval, že
neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané
výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav dlhu obce a návratných zdrojov financovania podľa jej
overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej uzávierke. P. Komár mal pripomienky k
záverečnému účtu a to k navýšeným položkám:
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- Poistné a príspevky do poisťovní
- 01116 Správa obce
- 0510 Nakladanie s odpadom
- 0640 Verejné osvetlenie
- 0810 športové služby
- 0911 Školstvo – MŠ
K záverečnému účtu sa p. Komár vyjadril, že rozpočet nie je dodržiavaný je prekročený.
- P. Čitbaj prečítal Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok
2012.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Záverečný účet obce bez výhrad
II. S c h o d o k rozpočtu vo výške -97.160,71 €
III.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní rozpočtu zapojením salda finančných
operácii vo výške 145.983,52 € do rozpočtu vylučujú sa:
účelovo určené prostriedky vo výške 46.871,66 € - nevyčerpané dotácie na bežné
výdavky.
Zostávajúca časť 1.951,15 € je zdrojom tvorby rezervného fondu.
Poslanci hlasovali:
Za: František Budai
Proti: Monika Petrová
Zdržali sa:
Tomáš Maľučký
Bc. Peter Komár
Mgr. Vladimír Čitbaj
Tatiana Vargová
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ad 7/ Na poslednom zastupiteľstve bol vyhlásený zámer predaja pozemku parcela číslo 124/2.
Tento zámer bol zverejnený na obecnej tabuli 15 dní pred konaním OcZ. Na základe toho sa
prihlásili občania, p. Vincent Šturák a manželka Anna Šturáková. Žiadajú odkúpiť parcelu číslo
124/2, ktorú užívajú cca 30 rokov. Na túto parcelu bol vypracovaný súdno-znalecký posudok, ktorý
zohľadňuje všetky týkajúce sa veci ohľadom tejto parcely. Cena pozemku bola stanovená na
15,94€/m², ale nakoľko tam zohľadnil to, že na tomto pozemku bude postavená inžinierska sieť,
ktorá bude slúžiť obci takže sa znížila na 12,25€/m². Poslanci odsúhlasili predaj pozemku za sumu
12,30€/m².
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1
ad 8/ Starosta informoval poslancov o projekte „Terénna sociálna práca“. Fondom sociálneho
rozvoja SR nám bol schválený projekt, ktorý je financovaný EÚ. Jedná sa o to, že na našej obci by
mali pracovať terénni pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka , ktorý bude
nápomocný občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi, resp. všetkým občanom, ktorí majú sociálny
problém. Títo pracovníci budú platení z EÚ, plat terénneho sociálneho pracovníka je 841€ a plat
asistenta terénneho pracovníka 631€. Poslanci boli informovaní a zobrali správu na vedomie.
ad 9/ Za správcu webovej stránky obce Kráľovce sa prihlásil p. Martin Olha a za kronikára obce sa
prihlásili p. Olhová, p. Mezencev a p. Miroslava Mattová. Poslanci jednohlasne zvolili za správcu
webovej stránky p. Olhu a za kronikára obce p. Miroslavu Mattovú.
ad 10/ Poslanci schválili otváracie hodiny pre prenajímateľov budovy bývalej ZŠ a to od:
Po - Pia: 9:00 – 16:00.
- Monika Petrová upozornila na chyby uvedené v zmluve o prenájme nebytových priestorov, t.j.
priestory bývalej ZŠ. Chyby boli v v bode 2.4.6 , v bode 2.4.7 pretože je v konflikte s bodom 2.1.4 ,
v bode 3.6 a v bode 2.3.1. OcZ ukladá obecnému úradu prepracovať nájomnú zmluvu medzi SelaMix a SecondHand, v predloženom znení do 01.07.2013.
- P. Zeleňáková podala oficiálnu sťažnosť na nedodržiavanie otváracích hodín pohostinstva
Kráľovce najmä v letných mesiacoch.
ad 11/ Na záver starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Tatiana Vargová
Overovatelia: Bc. Peter Komár
Monika Petrová

Dňa: 27.06.2013
starosta obce
Radoslav Šimko
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