Obecné zastupiteľstvo – Farná

Číslo: OZ – 24/2014

ZÁPISNICA
24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná
z 24. októbra 2014

Zápisnica
24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 24. októbra 2014
Prítomní podľa prezenčnej listiny ( tlač. č. OZ-24/2014-1).
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 VVČ ZŠ za školský rok 2013/2014.
7. Správa o VVČ s VJM za školský rok 2013/2014.
8. Správa o VVČ MŠ – Óvoda za školský rok 2013/2014.
9. Správa o prevádzkovaní domova sociálnych služieb v obci Farná.
10.Správa výstavba nájomných bytov v obci Farná.
11.Rôzne.
a) správa z vykonanej inventarizácie pokladne OcÚ
b) návrh odmien poslancov za rok 2014
c) správa nezávislého auditora
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

Rokovanie

1. Otvorenie a schválenie programu
Starostka obce Vlasta Csomorová privítala prítomných poslancov a konštatovala, že podľa
prezenčnej listiny je prítomných 6 poslancov, ospravedlnil sa MUDr. Zsolt Góra. Zasadnutie
je uznášania schopné.
Oboznámila poslancov s programom rokovania ( tlač. č. OZ-24/2014-2). Program
poslanci jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ: Emese Farkas a
JUDr. Július Kabai.

3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Csaba Csomor, Otília
Tamás a Mgr. Enikö Baláž. Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení OZ ( tlač. č. OZ-24/2014-3) predložila starostka obce. OZ po
prerokovaní správu zobralo na vedomie.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
Interpelačné príspevky zo strany poslancov neboli vznesené.
6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Farná za šk. rok 2013/2014.
Správu (tlač č. OZ-24/2014-4) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ po prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Farná s VJM za šk. rok 2013/2014.
Správu (tlač č. OZ-24/2014-5) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ po prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
8. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ – Óvoda Farná za šk. rok 2013/2014.
Správu ( tlač. č. OZ-24/2014-6) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ po prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
9. Správa o prevádzkovaní DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v obci Farná.
Správu (tlač. č. OZ-24/2014-7) predložilaVlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
10. Správa – VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV v obci Farná.
Správu ( tlač. č. OZ-24/2014-8) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní správu jednohlasne schválilo.
11. Rôzne.
a) Správa hlavného kontrolóra z vykonanej inventarizácie pokladne Ocú.
Správu (tlač. č. OZ-24/2014-9) predniesla Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
b) Návrh odmien poslancov za rok 2014.

Správu ( tlač. č. OZ-24/2014-10) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní jednohlasne schválilo.
c) Správa nezávislého audítora.
Správu ( tlač. č. OZ-24/2014-11) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní zobralo na vedomie bez pripomienok.
12. Diskusia.
Starostka obce konštatovala, že zo strany poslancov OZ k programu 24. riadneho
zasadnutia neboli vznesené diskusné príspevky diskusiu ukončila.
13. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Csaba Csomor predložil písomný návrh na uznesenie (tlač č.
oz-24/2014-12), ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Uznesenie
zo dňa 24. októbra 2014

K bodu č. 1 Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 347/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
program rokovania 24. riadneho obecného zastupiteľstva
za:6

proti:0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 348/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. Csaba Csomor
2. Otília Tamás
3. Mgr. Enikö Baláž
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

uznesenie č. 349/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. prerokovalo
plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 15. augusta 2014-11-19
B. konštatuje,
že uznesenie zo dňa 15. augusta 2014 bolo splnené.
K bodu č. 6 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Farná za šk. rok 2013/2014.
uznesenie č. 350/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Farná za šk. rok 2013/2014.
za: 6

proti:0

zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Farná s VJM za šk. rok
2013/2014
uznesenie č. 351/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Farná s VJM za šk. rok 2013/2014.
za: 6

proti: 0

zdržal sa:0

K bodu č. 8 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ – Óvoda Farná za šk. rok
2013/2014
uznesenie č. 352/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ – Óvoda Farná za šk. rok 2013/2014.
za: 6

proti:0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Správa o prevádzkovaní DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v obci Farná

uznesenie č. 353/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej prerokovalo dôvodovú správu k prevodu majetku a
schvaľuje
prevod majetku obce Farná podľa ust. § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov postupom bez použitia ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 zákona
č. 138/1191Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to :
nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom v Leviciach,katastrálny odbor pre okres Levice, na LV č. 1
v k.ú. Farná konkrétne:
a/ parcela č. 155/2 vo výmere 1387m2- druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria ,
b/sociálna prevádzková budova – druh pozemku : stavba súp.č. 462
na parc. č. 155/2

v prospech kupujúceho: ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
za kúpnu cenu 1,00 € a s podmienkami navrhnutými v predloženom návrhu kúpnej zmluvy
medzi zmluvnými stranami.
Príloha: Dôvodová správa k prejednávanému bodu č. í programu rokovania OZ dňa
24.10.2014
za: 6
proti:0
zdržal sa.0
K bodu č. 10 Správa – VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV v obci Farná
uznesenie č. 354/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
zámer prevodu majetku obce Farná podľa ust. § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov postupom bez použitia ustanovenia § 9a ods. 1
až 7 zákona č. 138/1191Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to konkrétne:
nehnuteľnosť postavenú na parcele č. 192/4 stavba –obvodné zdravotné stredisko, súpisné
číslo 161, zapísanú na LV č. 1 Okresného úradu Levice, katastrálny odbor pre okres Levice,
obec Farná, kat. územie Farná
v prospech kupujúceho: MLADOSTAV, spol. s.r.o.
935 56 Starý Hrádok 40
IČO: 36551252, DIČ: 2020157810
OS Nitra vložka číslo 13684/N oddiel: Sro
za kúpnu cenu 1,00 € a za podmienok navrhnutých obidvoma zmluvnými stranami.
za:6

proti:0

zdržal sa:0

K bodu č. 11a) Správa z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ
uznesenie č. 355/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na vedomie

správu z vykonanej inventarizácie pokladnice OcÚ.
K bodu č. 11b) Návrh odmien poslancov na rok 2014
uznesenie č.356/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
odmeny za rok 2014
MUDr. Štefan Farkas, zástupca starostky obce 400 €, MUDr. Zsolt Góra 200 €, Mgr. Enikö
Baláž 200 €, Emese Farkas €, Csaba Csomor €, JUDr. Július Kabai 200 €, a Otília Tamás 200 €.
za: 6

proti: 0

zdržal sa:0

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní predloženého návrhu posl. Emese Farkas
schvaľuje
Odmenu starostky obce vo výške 20%-ného zvýšenia základného platu starostky za každý
mesiac spôsobenia vo funkcii starostky obce.
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu č. 11c) Správa nezávislého audítora
uznesenie č. 357/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora bez pripomienok.
14. Záver.
Záverom 24. riadneho zasadnutia OZ starostka obce konštatovala, že všetky body
schváleného programu boli vyčerpané. Poďakovala sa poslancom za ich účasť a zasadnutie
ukončilia.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Overovateľia:

Zapísala:
Emese Farkas
OtíliaKálnaiová
zapisovateľka
JUDr. Július Kabai

JUDr. Július Kabai

