Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ - 17/2013

Zápisnica
17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 23. augusta 2013

Zápisnica
17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 23. augusta 2013
Prítomní podľa prezenčnej listiny ( tlač č. OZ-17/2013-1).
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013.
7. Správa o plnení úloh CO za I. polrok 2013.
8. Rôzne.
a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
b) Výberové konanie MŠ – Óvoda / vymenovanie riaditeľa/
c) Vodovodná prípojka PRESSO Farná
d) Detský parlament – DAR
e) Harmonogram OTZ volieb do samosprávnych krajov
f) Informácia o stretnutí zriaďovateľa so zamestnancami ZŠ s VJM
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie
11. Záver.
Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu
Prednostka obce Vlasta Csomorová privítala prítomných poslancov a konštatovala,
že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov. Zasadnutie je uznášania schopné.
Oboznámil poslancov s programom rokovania (tlač č. OZ-17/2013-2). Program poslanci
jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Prednostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ: Mgr. Enikö Baláž
a JUDr. Július Kabai.
3. Voľba návrhovej komisie
Prednostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Csaba Csomor, Otília
Tamás a Emese Fakasová. Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení OZ (tlač č. OZ-17/2013-3) 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. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013.
Správu (tlač č. OZ-17/2013-4) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní správu zobralo na vedomie.
7. Správa o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2013.
Správu (tlač č. OZ-17/2013-5) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní správu zobralo na vedomie.
8. Rôzne:
a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
Správu ( tlač č. OZ-17/2013-6) predložil Ing. Alexander Kučerka, hlavný kontrolór
obce. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
b) Výberové konanie MŠ – Óvoda / vymenovanie riaditeľa/
Výsledky ( tlač č. OZ-17/2013-7) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ
po prerokovaní výsledky zobralo na vedomie.
c) Vodovodná prípojka PRESSO Farná
Správu ( tlač č. OZ-17/2013-8) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
d) Detský parlament – DAR
Informáciu (tlač č. OZ-17/2013-9) predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ
po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
e) Harmonogram OTZ volieb do samosprávnych krajov
Harmonogram (tlač č. OZ-17/2013-10) predložila Vlasta Csomorová, prednosta
OcÚ. OZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie.
f) Informácia o stretnutí zriaďovateľa so zamestnancami ZŠ s VJM
Informáciu o stretnutí predložila Vlasta Csomorová, prednosta OcÚ. OZ po
prerokovaní v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení
poveruje hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami na úseku školstva v ZŠ s VJM, ZŠ Farná a Materská škola – Óvoda Farná.
Termín: 31.10.2013

9. Diskusia.
Prednostka OcÚ konštatovala, že zo strany poslancov OZ k programu 17. riadneho
zasadnutia neboli vznesené diskusné príspevky a diskusiu ukončila.
10. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Csaba Csomor predložil písomný návrh na uznesenie (tlač
č. OZ-17/2013-11), ktorý poslanci jednohlasne schválili:
Uznesenie
z 23. 8. 2013
K bodu č. 1 Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 238/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
program rokovania 17. riadneho zastadnutia obecného zastupiteľstva
za: 7

proti: 0

zdržal sa : 0

K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 239/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostu obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. Csaba Csomor
2. Emese Farkasová
3. Otília tamás
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
uznesenie č. 240/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. prerokovalo
plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 26. júna 2013
B. k o n š t a t u j e,
že uznesenie zo dňa 26.06.2012 bolo splnené.

K bodu č. 6 Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013
uznesenie č. 241/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013.
b) s ch v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať zmeny rozpočtu obce
v priebehu rozpočtového roka štatutárovi obce rozpočtovým opatrením v rozsahu 3.500€ .
K bodu č. 7 Správa o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2013
uznesenie č. 242/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
správu o plnení úloh civilnej ochrany za I. polrok 2013.
K bodu č. 8 a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ Farná
uznesenie č. 243/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
zobralo

na

vedomie

správu z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ.
K bodu č. 8 b) Výberové konanie MŠ – Óvoda Farná / vymenovanie riaditeľa/
uznesenie č. 244/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
zobralo

na

vedomie

informáciu o vymenovaní riaditeľa MŠ – Óvoda Farná 151 / Silvia Valkovská/
K bodu č. 8 c) Vodovodná prípojka PRESSO Farná
uznesenie č. 245/2013

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
vybudovanie vodovodnej prípojky v objekte obchodnej budovy zapísanej na LV č.1 Správy
katastra Levice, okres Levice, obec Farná, kat. územie Farná ako stavba – na bufet, súpisné
číslo 57 postavenej na parcele č.804/2.
za: 7

proti: 0

zdržal sa : 0

K bodu č. 8 d) Detský parlament – DAR
uznesenie č. 246/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
zobralo

na

vedomie

informáciu: Detský parlament – DAR.
K bodu č. 8 e) Harmonogram OTZ volieb do samosprávnych krajov
uznesenie č. 247/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
zobralo

na

vedomie

harmonogram OTZ volieb do samosprávnych krajov konaných dňa 9.11.2013.
K bodu č. 8 f) Informácia o stretnutí zriaďovateľa so zamestnancami ZŠ s VJM
uznesenie č. 248/2013
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení, obecné
zastupiteľstvo
poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami na
úseku školstva v ZŠ s VJM, ZŠ Farná a Materská škola – Óvoda Farná.
Termín: 31.10.2013
za: 7

proti: 0

zdržal sa : 0

11. Záver.
Záverom 17. riadneho zasadnutia OZ prednosta OcÚ konštatovala, že všetky body
schváleného programu boli vyčerpané. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a zasadnutie
ukončil.
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zástupca starostu obce
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