Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Kyselica konaného dňa 15.06.2016

Zasadnutie OZ Kyselica sa konalo o 17.00 hod. v miestnosti Obecného úradu
Kyselica.
Prítomní boli: starostka obce Erika Orosz Ágošton, poslanci OZ Kyselica: JUDr.
Pavol Hideghéti, Marta Jurányiová, Eva Nagy, Ladislav Szerencsés, zamestnankyňa
obecného úradu Alžbeta Pašková, hlavný kontrolór Ing. Štefan Demian, traja
občania obce Zlata Cséfalvayová, Katarína Lukácsová a Mária Szerencsésová.
1. Starostka obce privítala prítomných a konštatovala, že OZ Kyselica je
uznášaniaschopné.
2. Za zapisovateľku zápisnice určila pani Alžbetu Paškovú a za overovateľa Martu
Jurányiovú.
3. Starostka obce zahájila zasadnutie a oboznámila prítomných s programom
zasadnutia:
1. Oznámenie a schválenie programu zasadnutia
2. Prerokovanie Záverečného účtu rok 2015
3. Prerokovanie Výročnej správy rok 2015
4. Návrh na modernizáciu verejného osvetlenia
5. Rôzne
6. Záver
V prvom bode programu bol schválený program zasadnutia bez zmeny.
Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa
hlasovania: 0.
V druhom bode programu poslanci prerokovali Záverečný účet obce na rok 2015.
K Záverečnému účtu položil otázku poslanec pán Hideghéti, pýtal sa, že prečo sa
znížila hodnota majetku obce približne o 9 tisíc Eur počas roku 2015. Pani Pašková
odpovedala, že dlhodobý hmotný majetok i nehmotný majetok sa odpisuje podľa §22
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V Záverečnom účte ako aj vo Výročnej
správe je uvedená zostatková hodnota dlhodobého hmotného i nehmotného majetku
k 01.01 a 31.12. účtovného obdobia. Majetok obce nebol predaný ani vyradený.
Iné otázky k záverečnému účtu neboli. Hlavný kontrolór prečítal Stanovisko
k záverečnému účtu, v ktorom odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet obce Kyselica na rok 2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
k Záverečnému účtu.

berie

na

vedomie

Stanovisko

hlavného

kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie rok
2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu Rezervného fondu vo výške 1281,07 EUR.
Zostatok rezervného fondu v roku 2014 - 6039,48 Eur, prebytok rozpočtu v r. 2015 1281,07 Eur, spolu na rezervnom fonde 7320,55 Eur.
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Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v prípade dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami budú použité
prostriedky rezervného fondu na krytie bežných výdavkov v rozpočtovom roku,
podmienkou, že tieto prostriedky budú vysporiadané do konca roka.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V treťom bode programu Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené Výročnou správou
obce za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie Výročnej správy obce za rok 2015.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V štvrtom bode programu pani starostka podala informáciu o možnosti modernizácie
verejného osvetlenia, ktorá by spočívala vo výmene svietiacich telies na nové led
osvetlenie. Realizácia by stála 4 tisíc Eur. Úhrady za modernizáciu plácala obec
takou formou, že financie, ktoré obec ušetrila počas roka na spotrebe elektriny
verejného osvetlenia z toho, by boli splácané faktúry za realizáciu. Záruka na výbavu
led osvetlenia by platila 15 rokov.
Poslanci mali nasledovné pripomienky:
- v roku 2016 obec nemá v rozpočte plánovanú modernizáciu verejného
osvetlenia
- treba zistiť presne koľko platíme zvlášť len na spotrebu verejného osvetlenia,
okrem elektromeru a iných nákladov
- dodávateľ má predložiť rozpočet, platobný plán a technický popis projektu
- treba sa opýtať občanov či je potrebné, aby celú noc svietilo VO
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na modernizáciu VO.
V piatom bode rôzne, obyvatelia obce predniesli svoje pripomienky a žiadosti:
- obyvatelia vytkli, že prečo je vypnutá elektrika v dome smútku? Obec by mala
šetriť financiami takým spôsobom, že zabezpečiť elektriku v dome smútku
a na noc vypnúť verejné osvetlenie od 24. hod do 04 hod.
- pani Mária Szerencsésová je proti umiestneniu trafostanice na pozemku parc.
č. 2/3 t.j. bude blízko k jej rodinnému domu.
- prečo nie je kosená verejná zeleň pravidelne a v celej obci, prečo kosia stále
rovnaké miesta a pri jej dome v tomto roku ešte nekosili
- je určená vysoká cena za odvoz odpadu, pre osoby, ktoré žijú sami v jednej
domácnosti
- občania, ktorí nie sú zahlásení na trvalý pobyt ale vlastnia záhrady, sypú
hádžu okosenú trávu, zrezané konáre na verejné priestranstvo alebo na
neobývané nehnuteľnosti.
Pani starostka na pripomienky odpovedala:
- V dome smútku je vypnutá elektrika kvôli šetreniu, bol odmontovaný
elektromer nakoľko paušál na elektromer bol trikrát väčší ako spotreba
elektriny.
- Návrh na výmenu a uloženie Trafostanice predložila firma ZSE. Nakoľko
pozemkové spoločenstvo má vo vlastníctve dotknuté pozemky Obec Kyselica
po dohode s Komposesorátom Kyselica - pozemkové spoločenstvo odsúhlasili
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návrh trasy a umiestnenie trafostanice. Verejná vyhláška o začatí stavebného
konania bola a je vyvesená na úradnej tabuli obce a občania mali možnosť sa
k tomu vyjadriť. Pani starostka prisľúbila riešenie uloženia trafostanice na inú
verejnú plochu.
- Traktorovou kosačkou sa môžu kosiť iba dostupné miesta, menej dostupné
miesta sú kosené ručnou kosačkou čo je časovo náročné. Starostka prisľúbila
riešenie kosenia verejnej zelene.
Poplatok za odpad 50 Eur/ nádoba na odpad v roku 2016 už nie je nemožné
zmeniť. Obecné zastupiteľstvo pri príprave VZN na rok 2017 o miestnych daniach
a poplatkoch sa bude snažiť zohľadniť aj pripomienky samotne žijúcich občanov.
Obec má povinnosť zabezpečiť služby za zber, skladovanie, likvidáciu a odvoz
odpadu, pritom nemôže doplatiť, ani výnosy produkovať z týchto poplatkov.
Pokiaľ nebude pôvodca nelegálne uložených odpadov zistený alebo
prichytený pri páchaní tejto činnosti, obec nemôže proti nikomu zakročiť. Z týchto
dôvodov starostka požiada občanov obce, aby pomohli pri identifikovaní osôb,
ktorý nelegálne odpady umiestňujú v obci.
Uznesenie č. 04/2016
OZ Kyselica
a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Kyselica za
rok 2015
b) schválil
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kyselica bez výhrad,
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
7320,55 Eur.
- Rezervný fond obce bude použitý v roku 2016 na úhradu faktúry na rozšírenie
verejného osvetlenia, ďalej na projekty, rozšírenie prístrešku pri obecnom úrade
a kultúrnom dome, a rekonštrukciu domu smútku.
V zmysle §15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v prípade
dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami budú použité prostriedky
rezervného fondu na krytie bežných výdavkov v rozpočtovom roku, podmienkou, že
tieto prostriedky budú vysporiadané do konca roka.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 05/2016
OZ Kyselica
schvaľuje obsah Výročnej správy obce za rok 2015.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 06/2016
OZ Kyselica
Schvaľuje zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
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Zápisnicu zapísala:
Alžbeta Pašková

.......................................

Overovateľ zápisnice
Marta Jurányiová

.......................................

Starostka obce Kyselica
Erika Orosz Ágošton

.......................................
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