Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ - 13/2012

Zápisnica
13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 14. decembra 2012

Zápisnica
13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 14. decembra 2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny ( tlač č. OZ-13/2012-1).
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.
7. Správa o plnení rozpočtu na úseku školstva.
8. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013.
9. Rôzne:
a) Návrh kultúrneho kalendára obce na rok 2013
b) Návrh odmien poslancov OZ na rok 2012
c) Prenájom nebytových priestorov v k. ú. Farná – starý KD, súp. č. 158
d) Návrh VZN č. 2/2012 – Povodňový plán
e) Návrh VZN č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
f) Návrh VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Farná.
g) Návrh VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch
h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k. ú. Farná / Mlyn Pohronský Ruskov/
i) Zmluva o zriadení vecného bremena – MŠ – Farná 518 /NoviSol/
j) Zmluva o zriadení vecného bremena – KD – Farná 159 /NoviSol/
k) Zmluva o zriadení vecného bremena – Prevádzkareň – Farná 162 /NoviSol/
l) Informácia starostu obce pre OZ o ukončenie funkč. obdobia riaditeľa ZŠ s VJM
m) Zmluva o spolupráci / ENERGIA-IQ, s. r.o./
n) Návrh VZN č. 6/2012 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie pov. šk. doch.
10. Návrh na uznesenie.
11. Diskusia.
12. Záver.
Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu
Starosta obce Karol Vrábel privítal prítomných poslancov a konštatoval, že podľa
prezenčnej listiny je prítomných 5 poslancov, ospravedlnil sa MUDr. Zsolt Góra a Otília
Tamás. Zasadnutie je uznášania schopné.
Oboznámil poslancov s programom rokovania (tlač č. OZ-13/2012-2). Program poslanci
jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil poslancov OZ: Mgr. Enikö Baláž a JUDr.
Július Kabai.

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: MUDr. Štefan Farkas,
Csaba Csomor poslanci OZ a Vlasta Csomorová prednosta OcÚ. Poslanci predložený návrh
jednohlasne schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení OZ (tlač č. OZ-13/2012-3) predložil Ing. Alexander Kučerka,
hlavný kontrolór obce. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
Interpelačné príspevky zo strany poslancov neboli vznesené
6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Návrh plánu práce (tlač č. OZ-13/2012-4) predložil Ing. Alexander Kučerka, hlavný
kontrolór obce. OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo plán práce HK na I. polrok 2013.
7. Správa o plnení rozpočtu na úseku školstva.
Správu ( tlač č. OZ-13/2012-5) predložil Ing. Alexander Kučerka, hlavný kontrolór
obce. OZ po prerokovaní správu o plnení rozpočtu na úseku školstva zobralo na vedomie.
8. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013.
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-6) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní jednohlasne schválilo plán práce OZ na rok 2013.
9. Rôzne:
a) Návrh kultúrneho kalendára obce na rok 2013
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-7) predložila Kornélia Harangozóová, osvetárka MKS. OZ
po prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
b) Návrh odmien poslancov OZ na rok 2012
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-8) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh neschválilo.
c) Prenájom nebytových priestorov v k. ú. Farná – starý KD, súp. č. 158
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-9) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po prerokovaná
nájom jednohlasne schválilo.

d) Návrh VZN č. 2/2012 – Povodňový plán
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-10) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
e) Návrh VZN č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-11) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
f) Návrh VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Farná.
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-12) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
g) Návrh VZN č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-13) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k. ú. Farná / Mlyn Pohronský Ruskov/
Žiadosť (tlač č. OZ-13/2012-14) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po
prerokovaní žiadosť jednohlasne schválilo.
i) Zmluva o zriadení vecného bremena – MŠ – Farná 518 /NoviSol/
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-15) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po
prerokovaní zmluvu jednohlasne schválilo.
j) Zmluva o zriadení vecného bremena – KD – Farná 159 /NoviSol/
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-16) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po
prerokovaní zmluvu jednohlasne schválilo.
k) Zmluva o zriadení vecného bremena – Prevádzkareň – Farná 162 /NoviSol/
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-17) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po
prerokovaní zmluvu jednohlasne schválilo.
l) Informácia starostu obce pre OZ o ukončenie funkč. obdobia riaditeľa ZŠ s VJM
Nakoľko sa končí funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s VJM je zriaďovateľ povinný v súlade
s ustanovením § 4 ods.1) Zákona o št. správe v školstve a št. samospráve č. 596/2003 Z. z.
vyhlásiť výberové konanie na vymenovanie riaditeľa. Výberové konanie bude vyhlásené
v súlade s ustanovením zák. č. 552/2003 Z. z. § 5 ods. 3).
Informáciu (tlač č. OZ-13/2012-18) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po prerokovaní
informáciu zobralo na vedomie.

m) Zmluva o spolupráci / ENERGIA-IQ, s. r.o./
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-19) predložil Karol Vrábel, starosta obce. OZ po
prerokovaní zmluvu jednohlasne schválilo.
n) Návrh VZN č. 6/2012 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie pov. šk. doch.
Návrh (tlač č. OZ-13/2012-20) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
10. Diskusia.
Starosta obce konštatoval, že zo strany poslancov OZ k programu 13. riadneho zasadnutia
neboli vznesené diskusné príspevky a diskusiu ukončil.
11. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie MUDr. Štefan Farkas predložil písomný návrh na uznesenie
(tlač č. OZ-13/2012-18), ktorý poslanci jednohlasne schválili:

Uznesenie
z 14.12.2012
K bodu č. 1 Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 158/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
program rokovania 13. riadneho zastadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice
uznesenie č. 159/2012
Starosta obce
určuje
overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Enikö Baláž
2. JUDr. Július Kabai

K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 160/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostu obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. MUDr. Štefan Farkas
2. Csaba Csomor
3. Vlasta Csomorová
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
uznesenie č. 161/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. prerokovalo
plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 26. októbra 2012
B. k o n š t a t u j e,
že uznesenie zo dňa 26.10.2012 bolo splnené.
K bodu č. 6 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
uznesenie č. 162/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v á l i l o
plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
K bodu č. 7 Správa o plnení rozpočtu na úseku školstva
uznesenie č. 163/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
zobralo

na

vedomie

správu o plnení rozpočtu na úseku školstva.

K bodu č. 8 Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013
uznesenie č. 164/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v á l i l o
plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2013.
K bodu č. 9 a) Návrh kultúrneho kalendára obce na rok 2013
uznesenie č. 165/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v á l i l o
kultúrny kalendár obce na rok 2013.
K bodu č. 9 b) Návrh odmien poslancov OZ na rok 2012
uznesenie č. 166/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
n e s ch v á l i l o
návrh starostu obce na schválenie odmeny poslancov obecného zastupiteľstva obce Farná zo
dňa 14.12.2012 z dôvodu úporných opatrení.
K bodu č. 9 c) Prenájom nebytových priestorov v k. ú. Farná – starý KD, súp. č. 158
uznesenie č. 167/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Farná po prerokovaní
schvaľuje
podľa § 9a ods.9 písm. c/ zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľností v kat. území Farná, obec Farná, okres Levice, zapísaných na
LV č.1 Katastrálneho úradu Nitra, Správy katastra Levice, parcela č. 201/2 o výmere 559 m²,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
a zároveň nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti zapísanej v Správe
katastra Levice, okres: Levice, obec: Farná, k.ú: Farná, na liste vlastníctva č.1, zastavané
plochy a nádvoria na parcele č.201/2 budova so súpisným číslom 158 o celkovej výmere 559
m²
v prospech nájomcu :

Radoslav Dávid, s miestom podnikania Perecká ul. č.2970/23, 934 05 Levice, IČO:
46 602 518
za nájomné vo výške ...... eur mesačne, na čas neurčitý (resp. uviesť dobu určitú), a to
postupom bez použitia ustanovenia § 9a ods.1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom bez aplikácie postupu podľa právnej úpravy uvedenej v odseku 1, hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o priestor, ktorý je dlhodobo neobsadený.
K bodu č. 9 d) Návrh VZN č. 2/2012 – Povodňový plán
uznesenie č. 168/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Farná na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 26 ods.
3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č.261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 Obce Farná o povinnosti vypracovať a
aktualizovať „Povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby –
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou na území Obce Farná“.
K bodu č. 9 e) Návrh VZN č. 3/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
uznesenie č. 169/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Farná na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 36
ods.7 písm. c/ zákona NR SR č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 Obce Farná o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Farná

K bodu č. 9 f) Návrh VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Farná.
uznesenie č.170/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácií na prvádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Farná.
K bodu č. 9 g) Návrh VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti a miestnych
poplatkoch
uznesenie č.171/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
VZN č. č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch.
K bodu č. 9 h) Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k. ú. Farná / Mlyn Pohronský Ruskov/
uznesenie č.172/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov v k. ú. Farná / Mlyn Pohronský Ruskov/, parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parcela č. 934/2 o výmere 460 m², druh pozemku : zastavané plochy
a nádvoria a parcela č. 934/3 o výmere 649 m², druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria.
K bodu č. 9 i) Zmluva o zriadení vecného bremena – MŠ – Farná 518 /NoviSol/
uznesenie č.173/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena – MŠ – Farná 518 /NoviSol/

K bodu č. 9 j) Zmluva o zriadení vecného bremena – KD – Farná 159 /NoviSol/
uznesenie č.174/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena – KD – Farná 159 /NoviSol/
K bodu č. 9 k) Zmluva o zriadení vecného bremena – Prevádzkareň – Farná 162
/NoviSol/
uznesenie č.175/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena – Prevádzkareň – Farná 162 /NoviSol/
K bodu č. 9 l) Informácia starostu obce pre OZ o ukončenie funkč. obdobia riaditeľa ZŠ
s VJM
uznesenie č.176/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
zobralo na vedomie
Informáciu o ukončení funkčného obdobia riaditeľa ZŠ s VJM a vyhlásenie výberového
konania na funkciu riaditeľa Základnej školy s VJM vo Farnej.
K bodu č. 9 m) Zmluva o spolupráci / ENERGIA-IQ, s. r.o./
uznesenie č.177/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o spolupráci / ENERGIA – IQ, s. r. o./.

K bodu č. 9 n) Návrh VZN č. 6/2012 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie pov.
šk. doch.
uznesenie č.178/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
VZN č. 6/2012 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Farná.
12. Záver.
Záverom 13. riadneho zasadnutia OZ starosta obce konštatoval, že všetky body
schváleného programu boli vyčerpané. Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť
a zasadnutie ukončil.

Vlasta Csomorová
prednosta OcÚ

Karol Vrábel
starosta obce

Zapísala:

Overovatelia:

Bc. Magdaléna Vargová
zapisovateľka

Mgr. Enikö Baláž

JUDr. Július Kabai

