Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: OZ – 21/2016

Zápisnica

21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 15. decembra 2016

Záp isnica
21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 15. decembra 2016
Prítomní podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Farná na I. polrok 2017.
6. Určenie výšky finančných prostriedkov z rozpočtu obce na dieťa v školských
zariadeniach na území obce Farná – originálne kompetencie.
7. a/ Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019
b/ Odborné stanovisko hl kontrolóra k návrhu rozpočtu
c/ Schválenie finančného rozpočtu obce na roky 2017-21019 bez programovej
štruktúry
8. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017.
9. Správa o činnosti obce za predchádzajúce obdobie a za rok 2016.
10. Správa o činnosti komisií pri OZ Farná za rok 2016.
11. Príkaz starostky obce Farná na vykonanie inventarizácie majetku a
záväzkov k 31. 12. 2016.
12. Vymáhanie daňových nedoplatkov obce Farná.
13. Prevod majetku obce Farná v prospech nadobúdateľa Szabolcs Straňák.
13. Interpelácia poslancov .
14. Interpelácia občanov.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.

Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce pani Vlasta
Csomorová, ktorá privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva ako aj ostatných
prítomných.
Skonštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6. Poslanec Ernest Simon
chýbal ospravedlnene. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopne vo všetkých bodoch
rokovania.
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
Starostka obce Vlasta Csomorová za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ:
Ladislav Straňák, Ján Volf.

3. Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce Vlasta Csomorová predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:
Mgr. Enikö Baláž, Emese Farkas a JUDr. Július Kabai. K predloženému návrhu zloženia
návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy. Zloženie komisie bolo
schválené jednohlasne.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Konštatuje, že neboli prijaté uznesenia, ktorých plnenie by dnešného dňa malo byť
kontrolované.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Farná na I. polrok 2017.
Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka obce Farná predložila Návrh plánu kontrolnej
činnosti HK obce Farná na I. polrok 2017. OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo.
6. Určenie výšky finančných prostriedkov z rozpočtu obce na dieťa v školských
zariadeniach na území obce Farná – originálne kompetencie.
Bod sa odkladá na najbližšie OZ.
7.

a/ Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019.

Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019 predložila Mgr. Adriana Kovács, HK
obce Farná. OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo.
b/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Mgr. Adriana Kovács, HK obce Farná predložila odborné stanovisko HK. OZ po
prerokovaní berie na vedomie.
c/ Schválenie finančného rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez programovej štruktúry
Mgr. Adriana Kovács, HK obce Farná predložila finančný rozpočet obce na
roky 2017-2019 bez programovej štruktúry. OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo.
8. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017.
Vlasta Csomorová, starostka obce vyzvala poslancov, ak majú pripomienky alebo návrhy
k plánu, aby sa vyjadrili. Poslanci po prerokovaní plánu zasadnutí OZ jednohlasne schválili.
9. Správa o činnosti obce za predchádzajúce obdobie a za rok 2016
Vlasta Csomorová, starostka obce predložila správu o činnosti obce za predchádzajúce
obdobie a za rok 2016. Správu poslanci zobrali na vedomie.
10. Správa o činnosti komisií pri OZ Farná za rok 2016.
Bod sa odkladá na najbližšie OZ.

11. Príkaz starostky obce Farná na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
k 31. 12. 2016.
Vlasta Csomorová, starostka obce predložila návrh na zloženie inventarizačnej komisie pre
obec Farná v zložení:
Emese Farkas – predsedkyňa komisie, Otília Kálnaiová – zapisovateľka, Anita Félix –
členka komisie, JUDr. Július Kabai – člen komisie, Mgr. Marian Pavlovič – člen komisie,
Mgr. Zsolt Pólya – člen komisie, Silvia Valkovská – členka komisie, Kornélia Harangozóová
– členka komisie, Magdaléna Urbánová – členka komisie, Tünde Mácsadi – členka komisie.
12. Vymáhanie daňových nedoplatkov obce Farná.
Správu predložila Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka obce Farná. OZ správu po
prerokovaní jednohlasne schválilo.
13. Prevod majetku obce Farná v prospech nadobúdateľa Szabolcs Straňák.
Správu predložila Vlasta Csomorová, starostka obce. OZ správu po prerokovaní
jednohlasne schválilo.
14. Interpelácia poslancov .
Pán poslanec JUDr. Július Kabai – rekonštrukcia domu smútku
Pani starostka Vlasta Csomorová informovala poslancov ako aj ostatných prítomných, že
obec uvažuje podať žiadosť: zateplenie MKS, javisko v obci.
15. Interpelácia občanov.
Pani T.Mácsadi – vedúca školskej jedálne: zakúpiť do školskej jedálne panvicu a podľa
možnosti opraviť strechu a vymeniť okná.
16. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.

UZNESENIE
zo dňa 15. 12. 2016
K bodu č. 1. Schválenie programu rokovania.
uznesenie č. 192/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
program rokovania 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

x

Ernest
Simon

ospr.

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

Celkom

x

zdržal sa

K bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice.
uznesenie č. 193/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ladislav Straňák poslanec OZ a Ján Volf poslanec OZ.
K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie.
uznesenie č. 194/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
volí
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Enikö Baláž poslanec OZ, Emese Farkas poslanec OZ,
a JUDr. Július Kabai poslanec OZ.

6
0
0

K bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
uznesenie č. 195/196
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
konštatuje,
že neboli prijaté uznesenia, ktorých plnenie by dnešného dňa malo byť kontrolované.
K bodu č. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Farná na I. polrok 2017.
uznesenie č. 196/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Farná na I. polrok 2017.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

MUDr.Zsol
Góra

x

x

JUDr.
Július
Kabai

x

Ernest
Simon

ospr.

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

zdržal sa

Celkom
6
0
0

K bodu č. 6. Určenie výšky finančných prostriedkov z rozpočtu obce na dieťa
v školských zariadeniach na území obce Farná – originálne kompetencie.
uznesenie č. 197/2016
Bod sa odkladá na najbližšie OZ.
K bodu č. 7. Návrh finančného rozpočtu na roky 2017-2019.
uznesenie č. 198/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
a/ schvaľuje zostavenie finančného rozpočtu počnúc zostaveným rozpočtom obce na roky
2017-2019 bez uplatňovania programovej štruktúry
b/ Odborné stanovisko hl kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019

c/ schválenie finančného rozpočtu obce na roky 2017 a rozpočet na roky 2018 a 2019
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö Emese
MUDr.Zsol JUDr.
Ernest
Ladislav
Ján Volf
Celkom
Baláž

za
proti

x

Farkas

Góra

x

Július
Kabai

x

x

Simon

ospr.

Straňák

x

x

zdržal sa

6
0
0

K bodu č. 8. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017.
uznesenie č. 199/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
plán zasadnutí na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej bude zasadať v nasledujúcich termínoch:
23. marca 2017
27. apríla 2017
22. júna 2017
21. septembra 2017
14. decembra 2017
V prípade nepredvídaných udalosti je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö Emese
MUDr.Zsol JUDr.
Ernest
Ladislav
Ján Volf
Celkom
Baláž

za
proti

x

Farkas

x

Góra

Július
Kabai

x

x

Simon

ospr.

Straňák

x

x

zdržal sa

K bodu č. 9. Správa o činnosti obce za predchádzajúce obdobie a za rok 2016.
uznesenie č. 200/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na vedomie
správu o činnosti obce za predchádzajúce obdobie a za rok 2016.

K bodu č. 10. Správa o činnosti komisií pri OZ Farná za rok 2016.

6
0
0

Bod sa odkladá na najbližšie OZ.
K bodu č. 11. Príkaz starostky obce Farná na vykonanie inventarizácie majetku a
záväzkov k 31. 12. 2016.
uznesenie č. 201/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
shvaľuje
zloženie inventarizačnej komisie:
Emese Farkas – predsedkyňa komisie, Otília Kálnaiová – zapisovateľka, Anita Félix – členka
komisie, JUDr. Július Kabai – člen komisie, Mgr. Marian Pavlovič – člen komisie, Mgr. Zsolt
Pólya – člen komisie, Silvia Valkovská – členka komisie, Kornélia Harangozóová – členka
komisie, Magdaléna Urbánová – členka komisie, Tünde Mácsadi – členka komisie.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö Emese
MUDr.Zsol JUDr.
Ernest
Ladislav
Ján Volf
Celkom
Baláž

za
proti

x

Farkas

x

Góra

Július
Kabai

x

x

Simon

ospr.

Straňák

x

x

zdržal sa

6
0
0

K bodu č. 12. Vymáhanie daňových nedoplatkov obce Farná.
uznesenie č. 202/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
vymáhanie daňových nedoplatkov obce Farná.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

x

Ernest
Simon

ospr.

zdržal sa

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom
6
0
0

K bodu č. 13. Prevod majetku obce Farná v prospech nadobúdateľa Szabolcs Straňák.
uznesenie č. 203/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
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. 138/1991 Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to konkrétne:
- novovytvorená parcela č. 798/9 o výmere 248 m2, druh: zastavené plochy a nádvoria, ktorá
bola vytvorená Geometrickým plánom č. 27/2016 pre kat. územie Farná zo dňa 14. 12. 2016
na oddelenie pozemku p. č. 798/9 overeným Okresným úradom Levice, katastrálny odbor
dňa 20. 12. 2016 pod č. 1242/2016 od parcely č. 798/1 CKN vedenej v katastri nehnuteľnosti
na LV č. 1 pre kat. územie Farná
v prospech kupujúcich: Szabolcs Straňák, nar. 10.09.1978, bytom 935 66 Farná č. 622
a Blanka Straňák rod. Halašiová, nar. 24.06.1976, bytom 935 66 Farná č. 622, v pomere 1/1
k celku, za kúpnu cenu 1,70 eur/m2 t.j. celková kúpna cena pri výmere 248 m2 predstavuje
421,60 eur.
Dôvodom bez aplikácie postupu podľa právnej úpravy uvedenej v odseku1, hodným
osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že vyššie špecifikovaný pozemok je svojim umiestnením
pre obec neupotrebiteľný, obcou nie je vôbec využívaný. Kupujúci sú vlastníkmi susediaceho
pozemku – parcela č. 798/7 a stavby predajne na parcele č. 798/7 súpisné číslo 578
zapísaných na LV č. 2208 pre kat. územie Farná.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsol
Góra

x

JUDr.
Július
Kabai

x

Ernest
Simon

ospr.

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

zdržal sa

Celkom
6
0
0

17. Záver
Keďže program 21. zasadania OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už nemal žiadne
pripomienky, dotazy ani doplňujúce návrhy, pani starostka poďakovala za účasť všetkým
prítomným , popriala k blížiacim sa sviatkom pokojné a ničím nerušené sviatky, šťastný nový
rok a rokovanie OZ ukončila.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Overovateľia:

Ladislav Straňák
Otília Kálnaiová
zapisovateľka
Ján Volf

