Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ –3/2015

Zápisnica
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná
z 15. januára 2015

Zápisnica
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 15. januára 2015.
Prítomní podľa prezenčnej listiny (tlač č. OZ-3/2015-1).
Program :
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5 .Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca.
7. Návrh rozpočtu obce Farná na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2015- 2017 .
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015 a viacročného rozpočtu
na roky 2015-2017.
9. Úprava rozpočtu obce za rok 2014.
10.Rôzne:
a) Informácia o ukončení nájomnej zmluvy – Kuchyňa budova bývalého PD.
b) Žiadosť o prenájom – Kuchyňa budova bývalého PD.
c) Žiadosť o prenájom budovy – Požiarna zbrojnica..
d) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
e) Harmonogram OTZ referenda v roku 2015.
f) Členský príspevok RVC Nitra.
12. Návrh na uznesenie.
13. Diskusia..
14. Záver.

Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu
Starostka obce Vlasta Csomorová privítala prítomných poslancov a konštatovala, že podľa
prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov. Zasadnutie je uznášania schopné.
Oboznámila poslancov s programom rokovania (tlač č. OZ-3/2015-2). Program poslanci
jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ: Mgr. Enikö Baláž a
Ernest Simon.
3. Voľba návrhovej komisie

Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Emese Farkas,
MUDr. Zsolt Góra a Ján Volf. Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Správu o plnení uznesení OZ ( tlač č. OZ 3/2015-3) predložila Vlasta Csomorová,
starostka obce. OZ po prerokovaní správu zobralo na vedomie.
5. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva.
Interpelačné príspevky zo strany poslancov neboli vznesené.
6. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca.
Novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub do rúk
starostky obce (tlač. č. 3/2015-4) .
7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtu obce Farná na rok 2015
a viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2017.
Návrh ( tlač č. OZ –3/2015-5) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva.
a) OZ po prerokovaní schvaľuje úpravu rozpočtu obce Farná za rok 2014.
b) OZ po prerokovaní schvaľuje rozpočet obce Farná na rok 2015.
c OZ po prerokovaní berie na vedomie návrh rozpočtu obce Farná na roky 2016-2017.
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015 a viacročného
rozpočtu na roky 2015-2017.
Správu ( tlač č. OZ-3/2015-6) predkladal Ing. Alexander Kučerka, hlavný kontrolór
obce. Správu predniesla Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. OZ
po prerokovaní stanovisko jednohlasne schválilo.
9. Úprava rozpočtu obce za rok 2014.
Návrh (tlač. č. OZ-3/2015-7) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo .
10. Rôzne:
a) Informácia o ukončení nájomnej zmluvy – Kuchyňa budova bývalého PD.
Správu (tlač. č. OZ-3/2015-8) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní správu o ukončení nájomnej zmluvy berie na vedomie.
b) Žiadosť o prenájom – Kuchyňa budova bývalého PD.
Doručenú žiadosť pre OZ ( tlač. č. OZ-3/2015-9) predložila Vlasta Csomorová, starostka
obce. OZ po prerokovaní schválilo prenájom majetku obce – budova bývalého PD –
priestory kuchyne spôsobom hodným osobitného zreteľa.

c) Žiadosť o prenájom budovy – Požiarna zbrojnica.
Doručenú žiadosť pre OZ (tlač. č. OZ-3/2015-10) predložila Vlasta Csomorová, starostka
obce. OZ po prerokovaní schválilo prenájom obecného majetku - budovu bývalej PZ
spôsobom hodným osobitného zreteľa.
d) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Plán zasadnutí OZ ( tlač. č. OZ-3/2015-11) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce.
OZ po prerokovaní plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 jednohlasne
schválilo.
e) Harmonogram OTZ referenda v roku 2015.
Harmonogram (tlač. č. OZ-3/2015-12) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ
po prerokovaní harmonogram OTZ referenda v roku 2015 berie na vedomie.
f) Členský príspevok RVC NITRA.
Správu ( tlač. č. OZ-3/2015-13) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ po
prerokovaní členský príspevok pre RVC Nitra jednohlasne schválilo.
11. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Ján Volf predložil písomný návrh na uznesenie
( tlač. č. OZ-3/2015-14), ktorý poslanci jednohlasne schválili:
Uznesenie
zo dňa 15. 01. 2015
K bodu č. 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
program rokovania 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti
zdržal sa

x

Emese
Farkas

MUDr.
Zsolt Góra

x

x

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom

7
0
0

K bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
určuje
overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Enikö Baláž
2. Ernest Simon
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. Ján Volf
2. MUDr. Zsolt Góra
3. Emese Farkas
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
unesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. p r e r o k o v a l o
plnenie uznesení obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 19. decembra 2014
B. k o n š t a t u j e,
že uznesenie zo dňa 19. decembra 2014 bolo splnené.
K bodu č. 6. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca.
uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
k o n š t a t u j e,
že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub poslanca.

K bodu č. 7 Návrh rozpočtu obce Farná na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky
2016-2017
uznesenie č. 22/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
A. s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Farná na rok 2015.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

zdržal sa

B. b e r i e n a

Celkom
7
0
0

vedomie

návrh viacročného rozpočtu 2016-2017.
K bodu č. 8 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015
a viacročného rozpočtu na roky 2016-2017
uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na

vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015 a viacročného rozpočtu
na roky 2016-2017.
K bodu č. 9. Úprava rozpočtu obce za rok 2014uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu za rok 2014.
Hlasovanie poslancov
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti
zdržal sa

x

Emese
Farkas

x

MUDr.
Zsolt Góra

JUdr. Július
Kabai

x

x

Ernest
Simon

x

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

Celkom

7
0
0

K bodu č. 10a Informácia o ukončení nájomnej zmluvy-Kuchyňa budova bývalého PD.

uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
b e r i e n a v e d o m ie
informáciu o ukončení nájomnej zmluvy - Kuchyňa v budove PD s účinnosťou od 1.1.2015.
K bodu č. 10b Žiadosť o prenájom – Kuchyňa budova bývalého PD.
uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 9 pís. c/zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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. 155/2, budova so súpisným číslom 162.
-

kuchyňa vrátane výdajne stravy, skladové priestory, šatňa zamestnancov, toalety pre
personál, kancelária v priestoroch kuchyne, jedáleň, toalety pre stravníkov, chodba,
ostatné priestory nachádzajúce sa na prízemí Socialno-prevádzkovej budovy Farná
o celkovej výmere 956m².

v prospech nájomcu:
Mikuláš Miklóško, Záhradná 49, 937 01 Želiezovce, IČO 18017509.
Cena prenájmu 250,00 EUR na mesiac.
Doba prenájmu: neurčitá.
Dôvodom bez aplikácie postupu podľa právnej úpravy uvedenej v odseku1, hodným
osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že ide o priestor, ktorý je dlhodobo neobsadený
a nájomca v obci Farná bude prevádzkovať verejné stravovanie pre obyvateľov
a zamestnancov obce vrátane bezplatného rozvozu stravy starším a imobilným občanom.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

x

JUDr- Kabai
Július

x

Ernest
Simon

x

zdržal sa

K bodu č. 10c Žiadosť o prenájom budovy –Požiarna zbrojnica.
uznesenie č. 27/2015

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom

7
0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
v podľa § 9a ods. 9 pís. c/zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
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
parcela č. 500/1 vo výmere 205m², a parcela č. 500/2 vo výmere 237m².
v prospech nájomcu:
Jsp - DM s.r.o. so sídlom 935 66 Farná 24 v zastúpení konateľom Ladislavom Tóthom
IČO: 44849257.
Cena prenájmu: 150,00 EUR na mesiac.
Doba prenájmu: 1 rok
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o priestor, ktorý je niekoľko
rokov neobsadený. V súčasnosti ho nájomca príležitostne používal a má záujem ďalej
používať pri svojej podnikateľskej činnosti.
Hlasovanie poslancov:
Mgr.Enokö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.
Zsolt Góra

JUDr. Júius
Kabai

x

Ernest
Simon

Ladislav
Straňák

x

x

Ján Volf

x

Celkom

6
1
0

x

zdržal sa

K bodu č. 10d plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž
za

x

Emese
Farkas

x

MUDr. Zsolt
Góra

x

JUDr. Kabai
Július

Ernest
Simon

x

proti
zdržal sa

K bodu č. 10e Harmonogram OTZ referenda v roku 2015.
uznesenie č. 29/2015

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom

7
0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na vedomie
harmonogram OTZ referenda v roku 2015.
K bodu č. 10f Členský príspevok RVC NITRA.
uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
členský príspevok RVC NITRA vo výške 220,00 €
Hlasovanie poslancov
Mgr. Enikö
Baláž
ZA

x

Emese
Farkas

x

MUDr. Zsolt
Góra

x

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

Ladislav
Straňák

x

x

Ján Volf

x

proti
zdržal sa

14. Záver.
Záverom 3. riadneho zasadnutia OZ starostka obce konštatovala, že všetky body
schváleného programu boli vyčerpané. Poďakovala sa poslancom za ich účasť a zasadnutie
ukončila.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Overovatelia:

Mgr. Enikö Baláž
Zapísala:
Otília Kálnaiová
zapisovateľka
Ernest Simon

Celkom

7
0
0

