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Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa:18.12.2013
o 16.oo hod. na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Ján Adámek
Jozef Damaška Mgr.
Milan Rajdík
Jaroslav Slovák Ing.
Program: 1.Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN o financovaní škôl a školských zariadení
4. Správa o výstavbe v obci
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
6. Stanovisko obecného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014
7. Rozhodnutie o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte
obce
8. Rôzne: kontrolná činnosť ob. kontrolóra, úprava rozpočtu za rok
2013
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1:Vykonala starostka obce, dala hlasovať za schválenie programu
dnešného zastupiteľstva, bolo schválené bez pripomienok všetkými prítomnými
poslancami. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Vladimíra Trúchleho,
Mariána Bendu a kontrolórku Katarínu Adámkovú, ktorú zároveň poverila
písaním zápisnice. Ostatní poslanci návrh schválili. Za overovateľov zápisnice
navrhla poslancov : Emíliu Podpleskú a Jozefa Drugu. Boli poslancami
schválení.
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.

K bodu 3. Starostka predniesla návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu o financovaní škôl a školských zariadení. Dodatok sa
týkal centier voľného času pre deti.
Hlasovanie:za - 5, proti - O, zdržal sa - O.
K bodu 4 . Ukončenie stavby kanalizácie je odložené na koniec marca
2014. Požiadal o to investor.
- Verejné osvetlenie - v štádiu vybavovania
- v roku 2013 bolo zhotovených 30 vodovodných prípojok na bystrickej vode a
položené potrubie v piatich uličkách. ostávajú ešte dve
- cesty -do konca mája by mali byť hotové cesty vedľajšie, do konca júna cesta
hlavná
K bodu 5. Návrh rozpočtu. Ako bol predložený starostkou a prerokovaný
poslancami, následne bol schválený. Hlasovanie: za - 5, proti - O, zdržal sa O.
K bodu 6. Obecný kontrolór Bc. Katarína Adámková predniesla
Stanovisko Hl. kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014. Poslanci ho zobrali na
vedomie. Zároveň zobrali na vedomie aj návrh rozpočtu na roky 2015 - 2016.
K bodu 7. Na základe novely zákona č.583/2003 Z. z. o územnej
samospráve sa nemusí schvaľovať programový rozpočet v obciach do 2 000
obyvateľov. Poslanci návrh schválili, hlasovaním: 5,O,O.
K bodu 8.
-boli prerokované zmeny v plnení rozpočtu za rok 2013 a poslanci schválili
úpravu rozpočtu za rok 2013, hlasovaním: 5, 0, 0.
- ob. kontrolórka oboznámila so Záznamom o kontrolnej činnosti č.5/2013,
ktorý poslanci zobrali na vedomie a predniesla Plán kontrolných činností na
polrok 2014, ktorý poslanci schválili hlasovaním: 5,0,0.
K bodu 9.
- Podpleská - ako je to s nezamestnanými
starostka podala informáciu o náplní ich práce
K bodu 10.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Katarína Adámková. Poslanci
hlasovali pri jednotlivých uzneseniach.
K bodu 11.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť, za
celoročnú prácu a predniesla vianočné prianie.
Zapísala: Bc. Katarína Adámková
I. overovateľ: Emília Podpleská
II. overovateľ:Bc. Jozef Drugo
V Povine, 20.12 .2013

Margita Šplháková
Starostka obce

