Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ –4/2015

Zápisnica
4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 11. marca 2015

Zápisnica
4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 11. marca 2015.
Prítomní podľa prezenčnej listiny (tlač č. OZ-4/2015-1).
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. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce.
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 .
8. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015 pre základné školy.
9. Čerpanie rozpočtu obce k 31.12. 2014.
10. Správa o plnení úloh CO za II. polrok 2014.
11. Správa o inventarizácií majetku obce so stavom k 31.12.2014.
12. Správa o činnosti miestneho kultúrneho strediska za rok 2014.
13. Správa o činnosti miestnej knižnice za rok 2014.
14. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2014.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. 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-4/2015-2). Program poslanci
jednohlasne schválili.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ: Ladislav Straňák a
Ján Volf.
3. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Mgr. Enikö Baláž,
JUDr. Július Kabai a MUDr. Zsolt Góra. Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Správu o plnení uznesení OZ ( tlač č. OZ-4/2015-3) 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. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-4) predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ správu po
prerokovaní jednohlasne schválilo a vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce
s 40% pracovným úväzkom na 23. 04. 2015 o 17.00 hod. v zasadačke Ocú Farná.
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Správu ( tlač č. OZ –4/2015-5) predkladal Ing. Alexander Kučerka. Správu predniesla Mgr.
Adriana Kovács, osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. OZ správu po prerokovaní
zobralo na vedomie.
8. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015 pre základné školy.
Návrh ( tlač č. OZ-4/2015-6) predkladala Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ návrh po prerokovaní jednohlasne schválilo.
9. Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2014.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-7) predložila Mgr. Adriana Kovács, osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva. OZ správu po prerokovaní jednohlasne schválilo .
10. Správa o plnení úloh CO za II. polrok 2014.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-8) predložila Otília Kálnaiová, SOR OcÚ. OZ správu po
prerokovaní zobralo na vedomie.
11. Správa o inventarizácií majetku obce so stavom k 31. 12. 2014.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-9) predložila Emese Farkas, predseda inventarizačnej komisií.
OZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie.
12. Správa o činnosti miestneho kultúrneho strediska za rok 2014.
Správu ( tlač. č. OZ-4/2015-10) predložila Kornélia Harangozóová, osvetárka MKS.
OZ správu po prerokovaní zobralo na vedomie.
13. Správa o činnosti miestnej knižnice za rok 2014.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-11) predložila Magdaléna Urbánová, knihovníčka. OZ správu
po prerokovaní zobralo na vedomie.
14. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2014.
Správu (tlač. č. OZ-4/2015-12) predkladala Henrieta Csernyáková , príslušníčka OP.

Správu predniesla Otília Kálnaiová SOR OcÚ. OZ správu po prerokovaní zobralo na
vedomie.
15. Diskusia.
Starostka obce konštatovala, že zo strany poslancov OZ k programu 4. riadneho
zasadnutia neboli vznesené diskusné príspevky a diskusiu ukončila,
11. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Enikö Baláž predložila písomný návrh na uznesenie
( tlač. č. OZ-2/2014-14), ktorý poslanci jednohlasne schválili:

Uznesenie
zo dňa 11. 03. 2015
K bodu č. 1. Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program rokovania 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž
za
proti
zdržal sa

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

JUDr.Július
Kabai

Ernest
Simon

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

x

x

x

K bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
určuje
overovateľov zápisnice: 1. Ladislav Straňák
2. Ján Volf
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 34/2015

7
0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e,
aby návrhová komisia pracovala v zložení: 1. Mgr. Enikö Baláž
2. JUDr.Jjúlius Kabai
3. MUDr. Zsolt Góra
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž
za

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

JUDr.Július
Kabai

Ernest
Simon

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

x

x

x

proti
zdržal sa

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
unesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
A. p r e r o k o v a l o
plnenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo Farnej zo dňa 15. januára 2015.
B. k o n š t a t u j e,
že uznesenie zo dňa 15. januára 2015 bolo splnené.
K bodu č. 6. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce.
uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
voľby hlavného kontrolóra.
Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Farná na 23. apríla 2015 o 17.00 hod.
v zasadačke OcÚ vo Farnej.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Farná doručí písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 09. apríla 2015 do 15.30 hod.
na Obecný úrad vo Farnej č. 462, v uzatvorenej obálke ako „Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať „.

7
0
0

Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž
za

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

JUDr.Július
Kabai

Ernest
Simon

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

x

x

x

proti
zdržal sa

7
0
0

K bodu č. 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014,
uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na

vedom ie

správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
K bodu č. 8. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015 pre základné školy.
uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
A. p r e r o k o v a l o
predložený návrh na úpravu rozpočtu pre ZŠ a ZŠ VJM vo Farnej
B. s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu pre ZŠ a ZŠ VJM vo Farnej podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

zdržal sa

K bodu č. 9. Čerpanie rozpočtu obce k 31. 12. 2014.
uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom
7
0
0

A/ s ch v a ľ u j e
čerpanie rozpočtu obce k 31. 12. 2014.
B/ s ch v a ľ u j e
vykonať rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu
C/ s ch v a ľ u j e
prijatie kontokorentného úveru vo výške 30.000,00 EUR, vystavenia blankozmenky
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

zdržal sa

K bodu č. 10. Správa o plnení úloh CO za II. polrok 2014.
uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na

vedomie

správu o plnení úloh CO za II. polrok 2014.
K bodu č. 11. Správa o inventarizácií majetku obce so stavom k 31. 12. 2014
uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na

vedomie

správu o inventarizácií majetku obce so stavom k 31. 12. 2014.
K bodu č. 12. Správa o činnosti miestneho kultúrneho strediska za rok 2014.

Celkom
7
0
0

uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
A. b e r i e n a

ved omie

správu o činnosti miestneho kultúrneho strediska za rok 2014.
B. s ch v a ľ u j e
kultúrny kalendár na rok 2015.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

zdržal sa

x

Ján Volf

x

Celkom
7
0
0

K bodu č. 13. Správa o činnosti miestnej knižnice za rok 2014.
uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na vedomie
správu o činnosti miestnej knižnice za rok 2014.
K bodu č. 14. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2014 .
uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie

na vedomie

správu o činnosti obecnej polície za rok 2014.
17. Záver.
Záverom starostka obce Vlasta Csomorová konštatovala, že všetky body zasadnutia boli
vyčerpané a zasadnutie uzavrela.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Overovatelia:
Ladislav Straňák

Zapisovateľka:
Otília Kálnaiová

Ján Volf

