Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žípe,
konaného dňa 28.apríla 2011 o 18.30 hod. v zasadačke Ocú

Prítomní:

Magdaléna Nagy Pálová

starostka

Furman Pavel
Lázóková Zuzana
Šimon Július
Šimon Vojtech

poslanec
poslankyňa
poslanec
poslanec

Poslanci :

Neprítomná: Lalíková Tünde – v zahraničí
Kontrolórka obce: Tóthová Edita
Zapisovateľka: Šimonová Edita

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia OZ
5. Záverečný účet obce za rok 2010
6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za I.štvrťrok 2011
7. Odmeňovanie kontrolóra obce
8. Schválenie platu starostovi obce
9. Plánované akcie – dotácia od BBSK
10. D i s k u s i a
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla p.Magdaléna Nagy Pálová.,
starostka obce. Privítala prítomných oboznámila s programom, ktorý bol doručený
s pozvánkou každému poslancovi. Zo strany poslancov nebol návrh na doplnenie programu
a preto program rokovania bol jednohlasne schválený. Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Simon Vojtech a Lázóková Zuzana. Zloženie návrhovej komisie bolo jednohlasne schválené.
3. Starostka obce za overovateľov zápisnice vymenovala p.Pavla Furmana a Júliusa
Simona a za zapisovateľku p.Editu Simonovú, účtovníčku.
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4. Kontrolu plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia previedla p.starostka
nasledovne: Prijaté uznesenia z predošlého zasadnutia obsahovali úlohu pre poslancov
vykonať súpis hospodárskych zvierat. Táto úloha zo strany poslancov bola včas vykonaná
a súpisné hárky v termíne odovzdané na OcÚ na ďalšie spracovanie.
5. Záverečný účet obce na rok 2010 predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie
p.Edita Tóthová, kontrolórka obce. Konštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky pri
hospodárení s finančnými prostriedkami. Boli dodržiavané zákony a všeobecne právne
predpisy. Mesačné uzávierky boli stále prekontrolované, nedostatky neboli zistené.
Štvrťročné výkazy pre Daňový úrad boli v termíne odovzdané.
Na základe uvedených skutočností doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný
účet obce za rok 2010 bez výhrad. Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.
Kontrolórka obce ďalej predložila návrh kontrolnej činnosti na rok 2011. Po jej zverejnení
požiadala poslancov o jej doplnenie. Nakoľko neboli navrhnuté zmeny kontrolná činnosť
v roku 2011 bude vykonávaná kontrolórkou obce podľa predloženého návrhu.
6. Správu o hospodárení za I.štvrťrok 2011 predložila obecnému zastupitreľstvu p.
Edita Simonová, účtovníčka obce. V správe sa zameriavala hlavne na čerpanie rozpočtových
prostriedkov podľa jednotlivých kapitol a položiek. V hospodárení obce príjmy prevyšujú
výdavky – je prebytok hospodárenia.
Vypracovaná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
7. Odmeňovanie kontrolórky obce – Vzhľadom na rozsah pracovného úväzku
kontrolórka obce p. Edita Tóthová navrhla obecnému zastupiteľstvu prácu kontrolórky
vykonávať na živnosť. Odmeňovanie by malo byť štvrťročne na základe fakturácie.
Poslanci s návrhom súhlasili, schválili formu vykonávania a odmeňovania. Výšku štvrťročnej
odmeny určili 60,00 €.
8. Platové pomery starostov upravuje § 3 zákona č.253/1994 Z.z. ktorý definuje plat
starostu ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku, ktorý je stanovený v § 4 ods. 1 zákona č.253/1994
Z.z. Takto stanovený plat starostu predstavuje jeho minimálnu výšku, ktorá sa upravuje
každoročne. Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2010 769.- €. Koeficient
podľa počtu obyvateľov /do 500 obyvateľov/ 1,65 násobok.
/769,00 x 1,65 = 1268,85 x 0,5 úväzok = 635,20/
9. Starostka obce vyžiadala návrhy poslancov o organizovaní kultúrnych podujatí:
- májová vatra – poslanci vzhľadom na úsporné opatrenia nesúhlasili,
- deň detí – po ukončení detského ihriska a na jeho odovzdanie do užívania organizovať pre
detí slávnostný deň so spoločenskými hrami a súťažami aj s občerstvením.
- Stretnutie obcí Blžskej doliny v Bátke 30.7.2011 – poslanci doporučili sa zúčastniť
a zviditeľniť našu obec v súťaže varení.
- Spomienková slávnosť v mesiaci október – kladenie vencov poslanci súhlasili.
Starostka obce informovala poslancov o úspešnosti nášho projektu na BBSK. Na obnovu
vonkajšieho náteru budovy kultúrneho domu a kancelárie OcÚ sme získali 1.000.- €.

-
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10. D i s k u s i a :
- Furman Pavel doporučil dokúpiť ľavice so stolom 4 súpravy, nakoľko pri akciách sú veľmi
potrebné. Poslanec p.Vojtech ˇŠimon prisľúbil zaobstaranie a dovoz.
- Nagy Pálová Magdaléna, starostka informovala poslancov o plánovanej slávnosti v obci
Bátka pre Józsefa Mácsa, ktorý 18.apríla dovršil 80. rokov života. Starostovia obcí budú
pozvaní na túto slávnosť a žiadala poslancov o súhlas zakúpiť dar jubilantovi. Poslanci
s návrhom starostky súhlasili. Po obnovení náteru budovy kultúrneho domu v tomto roku
plánujeme aj výmenu dlaždíc na schodoch Domu smútku.
Ihrisko na začiatku dediny dospelí občania používajú ako futbalové ihrisko, bezohľadu nato,
že tým je ohrozený majetok rodinného domu č.1. Starostka doporučila vylúčiť dospelých
občanov z tejto plochy, ktorá má slúžiť ako ihrisko pre malé deti a nie ako futbalové ihrisko.
Obec vlastný pozemok na vybudovanie futbalového ihriska v obci nemá. Starostka požiada
Agroban s.r.o v Bátke o zapožičaní vhodnej plochy na pozemku vedľa kaštiela.
Vyžiadame súhlas na osadenie futbalových brán na ploche, ktorú Agroban používa len ako
pastvu pre ovce.
Poslanci konštatovali problém s futbalovým ihriskom. Takýmto spôsobom snažíme vyriešiť
požiadavku dospelých občanov a fanúšikov futbalu.
11. Návrh uznesenia –
Predseda návrhovej komisie predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh
uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.
11.Nakoľko program jednania bol vyčerpaný starostka obce poďakovala za účasť
a zasadnutie OZ ukončila.

Magdaléna Nagy Pálová
Starostka obce:

Overovatelia:
Pavel Furman

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

Július Šimon

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Žíp
zo dňa 28.apríla 2011
Obecné zastupiteľstvo
Konštatuje,že
Obecné zastupiteľstvo ako celok je schopné uznášať sa.

2. Voľba návrhovej komisie
Uznesenie č.12
Obecné zastupiteľstvo
Volí
Návrhovú komisiu v zložení Šimon Vojtech
Lázóková Zuzana
5. Záverečný účet obce Žíp za rok 2010
Uznesenie č.13
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Záverečný účet obce Žíp za rok 2010 bez výhrad
6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za I.štvrťrok 2011
Uznesenie č.14
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za I.štvrťrok 2011
7. Odmeňovanie kontrolóra obce
Uznesenie č.15
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Vykonávanie práce kontrolórky na živnosť, a odmeňovanie kontrolóra obce 60,00 €/štvrťrok
8. Schválenie platu starostovi obce
Uznesenie č.16
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plat starostovi podľa zákona č.253/1994 Zb. Základný plat 634,50 €.

9. Plánované akcie za pomoci BBSK
Uznesenie č.17
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Poskytnutú dotáciu 1.000.- € z prostriedkov BBSK na údržbu vonkajších stien budovy OcÚ
10. užívanie detského ihriska.
Uznesenie č.18
Obecné zastupiteľstvo
K o n š t a t u j e , že
Ihrisko na začiatku dediny vedľa rod.domu so súp.č.1 slúži iba pre malých detí, nie je vhodné
ako futbalové ihrisko pre dospelých.

Magdaléna Nagy Pálová
Starostka obce:

Overovatelia:
Pavel Furman

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

Július Šimon

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

