OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 13. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 26.05.2020 v Oľdzi

Tel.: 031 / 569 24 77, e-mail: ou.oldza@stonline.sk, IČO: 00305651

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 26.05.2020
Dátum a čas zasadnutia:
26.05.2020, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, Obecný úrad – Malá sála
Prítomní:
Starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Komáčková Jarmila
Seregi Vojtech
Ing. Hulman Richard
Hlavný kontrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Neprítomní:

Csölle Ladislav
Ing. Mózes Ferenc

Poznámka: V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 prítomnosť verejnosti je možná len pri
dodržaní prísnych hygienických opatrení.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
7. Aktualizácia harmonogramu podujatí na rok 2020
8. Otázka ústredného kúrenia v budove obecného úradu
9. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, vyhlásila, že zasadnutie bolo
riadne zvolané, skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní poslanci v počte 3, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné. Dodala, že vzhľadom na opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, naďalej sú platné prísne hygienické predpisy
a preto všetkých prítomných vyzvala na zodpovedný prístup a dodržiavanie týchto opatrení
počas celého trvania zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Jarmila Komáčková
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0

2. Vojtech Seregi

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu 13. zasadnutia OZ
Starostka oboznámila prítomných programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Aktualizácia harmonogramu podujatí na rok 2020
Otázka ústredného kúrenia v budove obecného úradu
Záver

Uznesenie č. 122/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Schvaľuje program 13. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Starostka obce prečítala uznesenia z predošlého zasadnutia a skonštatovala, že všetky
uznesenia podpísala a tak nabrali právoplatnosť. Zároveň vymenovala, ktoré uznesenia ešte
neboli splnené, resp. sú v priebehu plnení, pričom uviedla dôvody a stavy riešenia:
- uzn. č. 79/2019 b) a c) (zo dňa 12.11.2019)– zahájenie procesu o zaobstaranie zmien
a doplnkov ÚPN obce – uznesenie sa priebežne plní (čakáme na návrh znenia)
- uzn. č. 87/2019 zo dňa 12.12.2019 o pláne kontrolnej činnosti – priebežne sa plní počas
roka 2020
- uzn. č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019 o kalendári podujatí na rok 2020 – plnením
a aktualizáciou harmonogramu podujatí sa bude zaoberať v bode č. 7.
- uzn. č. 89/2019 zo dňa 12.12.2020 o plnení projektov na rok 2020 – priebežne sa plní
počas roka 2020 – podobne ako s harmonogramom podujatí aj s plánovanými projektmi
sa má podrobnejšie zaoberať v bode 7.
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-

uzn. č. 92/2019 a) zo dňa 12.12.2020 o rozpočte obce Oľdza na rok 2020 – priebežne sa
plní počas 2020. Starostka dodala, že podala dve žiadosti na finančný príspevok na krytie
týchto výdavkov, a to na TTSK a na Centrálny krízový fond. V prípade, že tieto príspevky
budú schválené, zabezpečia pre obec zásoby ochranných pomôcok aj pre prípad druhej
vlny ochorenia COVID-19, prípadne do budúcna. Ďalej dodala, že ochranné pomôcky boli
obciam sľúbené aj od Štátnych hmotných rezerv, ale ich dodanie je otázne. Momentálne
obec disponuje s ochrannými odevmi pre 6 osôb – členov DHZ, resp. krízového štábu
a dostatočnou zásobou dezinfekčného prostriedku.
uzn. č. 100/2020 zo dňa 21.01.2020 o zmene územného rozhodnutia Obytnej zóny Oľdza
– východ – čaká sa na vyjadrenie orgánov
uznesenia z 12. zasadnutia boli všetky splnené

Pripomienky neboli uplatnené.
Uznesenie č. 123/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla záverečný účet obce Oľdza za rok 2019. Detailne
vysvetlila plnenie rozpočtu obce za rok 2019, bilanciu aktív a pasív obce k 31.12.2019, stav
záväzkov obce a príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v jednotlivých odvetviach
činnosti.
Zároveň hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko, pri ktorom uviedla, že obec Oľdza
splnila zákonom stanovené podmienky týkajúce sa záverečného účtu obce. Dodala, že obec
uzavrela rok 2019 s prebytkom 7 493,00 €, ktorý po úprave o nevyčerpané prostriedky podľa
osobitných predpisov v sume 5127,00€ (miestny poplatok za rozvoj) činí 2366,00 €. Hlavná
kontrolórka obce navrhla tento prebytok spolu so zostatkom finančných operácií v sume
4440,00 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
Uviedla, že nakoľko pri spracovaní záverečného účtu obce za rok 2019 a postupovalo podľa
príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona
o obecnom zriadení a zákona o účtovníctve, odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Oľdza za rok 2019 schválením bez výhrad.

Pripomienky neboli uplatnené.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 124/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 6 806, EUR.
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020,
podľa ktorej sa za toto obdobie sa bude predovšetkým zaoberať s kontrolou plnenia rozpočtu
obce, vypracovaním výročnej správy obce, kontrolou bankových operácií a účtovných
dokladov a ostatnými činnosťami v súvislosti svojej činnosti hlavnej kontrolórky.
Pripomienky neboli uplatnené.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
Hlasovanie:
za:
3
proti: 0
zdržal sa: 0

7. Aktualizácia harmonogramu podujatí na rok 2020
Starostka obce uviedla, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky
v súvislosti s pandémiou pôsobenou ochorením COVID-19 stále platia obmedzenia pre kultúrnospoločenské podujatia a preto je potrebné upraviť harmonogram podujatí obce pre rok 2020.
Nasledovala diskusia na tému, počas ktorej sa prebralo každé plánované podujatie a projekt do
septembra. Diskusia sa uzavrela s nasledovným záverom:
- Deň detí plánovaný na 30.05.2020 sa z dôvodu trvania mimoriadnej situácie ruší.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
- Deň obce plánovaný na 08.08.2020 sa z dôvodu trvania mimoriadnej situácie a očakávania
druhej vlny ochorenia COVID-19 ruší s tým, že ak situácia sa bude pozitívne vyvíjať, na jeseň
2020 sa uskutoční náhradné podujatie.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
- projekt rekonštrukcia centrálneho detského ihriska sa uskutoční čiastočne podľa odporúčaní
revízneho technika
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej počas diskusii bolo dohodnuté, že s úpravou harmonogramu podujatí sa bude zaoberať aj na
septembrovom zasadnutí OZ, kde podľa aktuálnej situácie sa rozhodne o ostatných bodoch
harmonogramu.

Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje úpravu Harmonogramu podujatí na rok 2020 podľa pripomienok poslancov
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 3 proti: 0
zdržal sa: 0
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8. Otázka ústredného kúrenia v budove obecného úradu
Starostka obce uviedla, že na základe posledných diskusií s poslancami OZ v súvislosti
s problematikou kúrenia v budove obecného úradu si vyžiadala cenovú ponuku na montáž
ústredného kúrenia.
Uviedla, že práce budú vykonávané nasledovne:
funkčný plynový kotol z kultúrneho domu bude namontovaný a z neho pôjde vedenie pozdĺž
celej budovy obecného úradu, pričom poškodené plynové kachle budú odmontované a budú
osadené nové radiátory vrátane miestností sociálnych zariadení.
Uviedla, že cenová ponuka bola predložená poslancom k nahliadnutiu, a stanovuje cenu
práce a materiálov spolu v sume 5583,426 € vrátane DPH.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje havarijnú opravu kúrenia obecného úradu financovanú z rozpočtu obce na základe
predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie:
za:
3

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky body programu, dodala,
že nasledujúce zasadnutie je plánované na 30.06.2020. Poďakovala poslancom OZ za účasť,
zaželala pevné zdravie a tým zasadnutie o 19,15 hodine uzavrela.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce
Overovatelia:
___________________________
Jarmila Komáčková

___________________________
Seregi Vojtech

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 26.05.2020
k bodu č. 3. Schválenie programu 13. zasadnutia:
Uznesenie č. 122/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Schvaľuje program 13. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Uznesenie č. 123/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu č. 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019.
Uznesenie č. 124/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 6 806, EUR.

k bodu č. 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
Hlasovanie:
za:
3
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 7. Aktualizácia harmonogramu podujatí na rok 2020
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje úpravu Harmonogramu podujatí na rok 2020 podľa pripomienok poslancov
obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie:
za: 3 proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu č. 8. Otázka ústredného kúrenia v budove obecného úradu
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
schvaľuje havarijnú opravu kúrenia obecného úradu financovanú z rozpočtu obce na základe
predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie:
za:
3

proti: 0

zdržal sa: 0
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