OBEC KYNCEĽOVÁ

974 01 Kynceľová 39

Zápisnica č. 3/2019
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kynceľovej, zvolaného podľa §12, odst. 1,
zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov, konaného dňa
27.6.2019 o 17:00 hod. v kancelárii starostky Obecného úradu v Kynceľovej.
Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kynceľová
3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2018
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
7. Ţiadosti o odkúpenie obecného pozemku
8. Zásady o vybavovaní sťaţností
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla v zmysle zákona č.369/1990 Zb.
starostka obce Ing. Martina Kubišová, PhD., ktorá privítala prítomných poslancov na
rokovaní. Nahliadnutím do prezenčnej listiny konštatovala, ţe na rokovaní sú prítomní 5
poslanci obecného zastupiteľstva z 5 poslancov, tým je splnená podmienka uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného
zastupiteľstva.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka prečítala navrhnutý program zasadnutia OZ a na základe ţiadosti pána Ing.Chladného
navrhla doplniť nový bod programu:
 Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku
a nehnuteľnosti pod číslo 9. Ostatné body programu sa posúvajú podľa poradia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 14/2019
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

3. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka navrhla:
za zapisovateľa: Boţenu Fecsekovú
do návrhovej komisie: Mgr. Vladimír Frémal, Ing. Peter Šajban

za overovateľov zápisnice: Ing. Milan Marček, Pavel Kubiš
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 15/2019.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce predala slovo kontrolórke obce Ing. Márii Paličkovej, aby predniesla správu
z kontroly uznesení z predchádzajúceho obdobia. Hlavnou kontrolórkou, bolo konštatované,
ţe uznesenia obecného zastupiteľstva z roku 2019 boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 16/2019.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

5. Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Paličková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Kynceľová za rok 2018. V stanovisku uviedla, ţe hospodárenie
obce bolo riadené podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 s dvoma schválenými úpravami.
Vo svojej správe zhodnotila daňové príjmy, kde sa pohľadávka eviduje len pri daní
z nehnuteľností, vo výške 21,94 €.
V ďalšej časti sa venovala významným poloţkám kapitálovému rozpočtu medzi ktoré patrí
chodník, verejné osvetlenie a Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Kynceľová
V závere hlavná kontrolórka obce Konštatovala, ţe môţe byť záverečný účet schválený,
Záverečný účet obsahuje všetky predpísané náleţitosti v zmysle zákona.
Starostka obce informovala poslancov OZ, ţe audit záverečného účtu ešte neprebehol,
v súčasnosti sa na ňom pracuje a bude o ňom informovať na ďalšieho zastupiteľstve.
Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na
internetovej stránke obce.
Obyvatelia obce ani poslanci obecného zastupiteľstva nepodali k záverečnému účtu ţiadne
pripomienky, a tak pristúpili k jeho schváleniu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 17/2019.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Kontrolórka uviedla, ţe vo svojej
činnosti sa zameria na kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2018
a kontrolu finančných operácií s bezhotovostnými platbami.
K zverejnenému návrhu neboli vznesené pripomienky.
Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Kynceľová na II.
polrok 2019.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 18/2019.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

7. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
Na obecný úrad obce Kynceľová boli doručené dve ţiadosti o odkúpenie podielu obecného
pozemku z LV 468 od pána Ing. Miloslava Chladného s manţelkou dňa 07.05.2019 a od pána
Milana Uhrína dňa 22.05.2019. Poslanci sa so ţiadosťami oboznámili. Poslanci OZ zobrali na
vedomie ţiadosti o odkúpenie obecného pozemku a ţiadajú stanovisko právneho oddelenia
obce Kynceľová k predmetným ţiadostiam.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 19/2019.
Hlasovanie:

Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

8. Zásady o vybavovaní sťažností
Hlavná kontrolórka predloţila poslancom zásady vybavovania sťaţností, upravené v zmysle
novely účinnej od 01.06.2017. Zásady určujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania sťaţností fyzických alebo právnických osôb.
Zásady vybavovania sťaţností boli doručené poslancom k preštudovaniu pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva.
K uvedených zásadám poslanci nevzniesli námietky a jednomyseľne zásady vybavovania
sťaţností schválili. Súčasne zrušili všetky doterajšie interné normy, ktoré upravovali postup
pri evidovaní a vybavovaní sťaţností.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 20/2019.
Hlasovanie:

Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

9. Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
Na obecný úrad obce Kynceľová boli doručená Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti (podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka) dňa
24.06.2019 od pána Ing. Miloslava Chladného s manţelkou. Ing. Miloslav Chladný
oboznámil poslancom so svojím zámerom odčlenenie obecného podielu z pozemkov na LV č.
468. K uvedenému zámeru je priloţený geometrický plán na oddelenie a určenie práv
k nehnuteľnostiam p.č. 702/4, 823/4-5,824/1-3,825/1-2 a p.č. 923/4. Poslanci OZ
konštatovali, ţe k uvedenej zmluve sa pre krátkosť času k preštudovaniu zmluvy, ako aj
geometrického plánu nevedia vyjadriť a taktieţ ţiadujú odborné stanovisko právneho
oddelenia obce Kynceľová.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Zmluvu o zrušení a vyspriadaní podielového spoluvlastníctva
a ţiadajú stanovisko právneho oddelenia obce Kynceľová k predmetným ţiadostiam.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 21/2019.
Hlasovanie:

Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

10. Diskusia - bez príspevkov
11. Návrh uznesení a záver
Starostka prečítala návrh uznesení a dala hlasovať za ich prijatie.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing.. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

Po schválení uznesenia sa starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie OZ.
V Kynceľovej 27.6.2019
Čas vytvorenia zápisnice: 18,10 hod.
Zapisovateľka:

Boţena Fecskeová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Marček

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

Pavel Kubiš

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

Ing. Martina Kubišová, PhD.
starostka obce

