OBEC ŽIKAVA

ZÁPISNICA

obecného zastupiteľstva v Žikave
č. 5/2019
konaného

dňa 20. júna 2019 o 19:00 hod. v priestoroch OcÚ Žikava
(viď Príloha č. 1 – Pozvánka)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď Príloha č. 2)
Prítomní poslanci OcZ:
Jozef Drienovský,
Daniel Dubec,
Ladislav Kunský,
Mgr. Ján Malý,
Viera Zabáková.
Ospravedlnení poslanci OcZ:
Ing. Miroslav Kukla
Ing. Katarína Tomášová
Neospravelnení poslanci OcZ:
Hlavný kontrolór:
Mgr. Anton Segíň – ospravedlnený (neprítomný)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Záverečný účet obce Žikava za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
5. Výročná správa za rok 2018 a správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
6. Plnenie príjmov a výdavkov k 31.5.2019 a úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.
4/2019
7. Žiadosť o súhlas s postúpením práv a povinností zo zmluvy o nájme pozemku zo dňa
20.9.2016
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1: Otvorenie.
Starosta obce Ing. Jozef Broniš privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie.
Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Žikava u r č u j e na dnešné zasadnutie ako zapisovateľku
zamestnankyňu obecného úradu Ing. Ľubicu Kuklovú.
Obecné zastupiteľstvo obce Žikava s ch v a ľ u j e na dnešné zasadnutie overovateľov
zápisnice poslancov Mgr. Jána Malého a Vieru Zabákovú.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 46/2019 bolo prijaté.

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia.
Starosta navrhol doplnenie programu o Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
a prečítal nový program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Záverečný účet obce Žikava za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
6. Výročná správa za rok 2018 a správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
7. Plnenie príjmov a výdavkov k 31.5.2019 a úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.
4/2019
8. Žiadosť o súhlas s postúpením práv a povinností zo zmluvy o nájme pozemku zo dňa
20.9.2016
9. Rôzne
10. Záver
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program zasadnutia a schvaľuje podľa návrhu
program Obecného zastupiteľstva č. 5/2019.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 47/2019 bolo prijaté.
K bodu 4: Záverečný účet obce Žikava za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu.
Stanovisko hlavného kontrolóra bolo písomne predložené Obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Žikava za rok 2018 a schvaľuje
Záverečný účet na rok 2018.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 48/2019 bolo prijaté.
K bodu 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
Starosta prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 a vyzval Obecné
zastupiteľstvo k vyjadreniu.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
a schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 49/2019 bolo prijaté.
K bodu 6: Výročná správa za rok 2018 a správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Výročná správa za rok 2018 a Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018 bola
poslaná všetkých poslancom Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Výročnú správu za rok 2018 a Správu z auditu
účtovnej závierky za rok 2018 a berie na vedomie Výročnú správu za rok 2018 a Správu z auditu
účtovnej závierky za rok 2018.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 50/2019 bolo prijaté.
K bodu 7: Plnenie príjmov a výdavkov k 31.5.2019 a úprava rozpočtu - rozpočtové
opatrenie č. 4/2019
Poslanci Obecného zastupiteľstva obdržali aj Správu finančnej komisie. Poslanci si
správu prečítali. Účtovníčka Ľ. Kunská podala bližšie informácie a vysvetlila čo sa rozpočtovalo.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Plnenie príjmov a výdavkov k 31.5.2019 a úpravu
rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2019 a berie na vedomie Plnenie príjmov a výdavkov
k 31.5.2019 a úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 51/2019 bolo prijaté.

K bodu 8: Žiadosť o súhlas s postúpením práv a povinností zo zmluvy o nájme pozemku
zo dňa 20.9.2016
Starosta vysvetlil, že ide o žiadosť pána Fintora, ktorý má uzavretú zmluvu s obcou
o prenájme rybníka. Zmluvu má uzavretú na firmu, ktorej už nie je konateľom a chce previesť
zmluvu na novú firmu s tými istými právami a záväzkami.
Starosta - navrhuje poveriť finančnú komisiu a preveriť zákonnosť tohto postupu, nakoľko na
pôvodnú firmu bola robená súťaž.
Mgr. J. Malý – navrhuje, aby komisia Životného prostredia si urobila prieskum o ploche,
o výpuste a pod.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Žiadosť o súhlas s postúpením práv a povinností zo
zmluvy o nájme pozemku zo dňa 20.9.2016 a berie na vedomie Žiadosť o súhlas s postúpením
práv a povinností zo zmluvy o nájme pozemku zo dňa 20.9.2016, a ukladá Finančnej komisii
preveriť zákonnosť postupu vo veci postúpenia práv a povinnosti zo zmluvy o nájme pozemku.
Hlasovanie:
ZA: 5 (J. Drienovský, D. Dubec, L. Kunský, Mgr. J. Malý, V. Zabáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 52/2019 bolo prijaté.
K bodu 9: Rôzne
Starosta predniesol ďalšiu žiadosť – Žiadosť pán Jokaia na odkúpenie záhrady, ktorú má
ohradenú a užíva, ale nie je v jeho vlastníctve.
Starosta upozornil, že do 15. 8. 2019 bude musieť byť ešte jedno zastupiteľstvo kvôli
prijatiu nového VZN-ka na stravné v MŠ. Stravné sa zvyšuje.
Starosta informoval poslancov o redizajne web stránky.
K bodu 10: Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Prílohy k zápisnici:
Príloha č. 1: Pozvánka
Príloha č. 2: Prezenčná listina
Príloha č. 3: Záverečný účet obce Žikava za roik 2018
Príloha č. 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2019
Príloha č. 5: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Príloha č. 6: Výročná správa za rok 2018
Príloha č. 7: Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Príloha č. 8: Plnenie príjmov a výdavkov k 31.5.2019
Príloha č. 9: Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Príloha č. 10: Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie č. 1
Príloha č. 11: Žiadosť o súhlas s postúpením práv a povinností zo Zmluvy o nájme
Pozemku zo dňa 20.9.2016

V Žikava 20. 06. 2019

Overovatelia zápisnice: ....................................................... ....................................................
Mgr. Ján Malý
Viera Zabáková

Zapísala: ...................................................
Ing. Ľubica Kuklová

Zápisnica zverejnená na web stránke obce Žikava (www.obec-zikava.sk) dňa: 30. 06. 2019

