ZÁPISNICA
Z 12.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach
konaného dňa 14.12.2013 so začiatkom o 18.00 hod.
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

Katarína Škvarlová
Igor Goč
Ing. Mária Smolková
Anton Urban,
Ing. Emanuel Marcin
Jozef Guman
Iveta Ondrijová – zamestnanec obce

Neprítomní :
Ďalší prítomní:
Verejnosť :

Sylvia Belanová, p. Belan
...................................................................

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2014 a výhľadového rozpočtu na roky 2015,
2016
6. Správa o čerpaní rozpočtu za 11 mesiacov roka 2013
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Škvarlová.
Prítomní poslanci : v počte 4
Ospravedlnení poslanci : Jozef Guman
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 : Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice : Anton Urban, Ing. Marcin
Návrhová komisia:
Igor Goč, Anton Urban, Ing. Smolková
Zapisovateľka :
Iveta Ondrijová - pracovníčka Ocú
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Návrhy poslancov :
Nikto z prítomných poslancov nenavrhol doplniť popr. pozmeniť program rokovania OZ
Starostka obce dala hlasovať, aby sa rokovanie riadilo predloženým programom.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubošovce schvaľuje program rokovania tak ako bol predložený.
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Schválený program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2014 a výhľadového rozpočtu na roky 2015,
2016
6. Správa o čerpaní rozpočtu za 11 mesiacov roka2013
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 3 : Informácia o plnení uznesení z 10.zasadnutia OZ
Predložila starostka obce
Uznesenie č. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:
Uznesenie č.53,54 z 11.riadneho zasadnutia OZ

nesplnené- trvá
splnené

Uznesenie č. 55 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 11. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

K bodu 4 : Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5: Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a výhľadového
rozpočtu na roky 2015 a 2016
Starostka upozornila poslancov na úvod rozpravy k rozpočtu, že nie sú známe definitívne
údaje, keďže ich ministerstvo financií doposiaľ nezverejnilo. Rozpočet je zostavený len
z dostupných údajov a prognóz a samozrejme z očakávanej skutočnosti za rok 2013. Snažili

sme sa v rozpočte zohľadniť nárast obyvateľov aj navýšenie počtu žiakov v SUŠ
a samozrejme zmenu percentuálneho podielu, ktorý avizovala vláda po dohode so ZMOSom.
Upozornila na zmenu zákona č. 583/2004 Z.z. a možnosť pre obce do 2000 obyvateľov
neuplatňovať programy v rozpočte obce, čo je z hľadiska administratívnych výkonov menej
náročné, ale je potrebné to najprv schváliť. Poslanci k uvedeným zmenám nenamietali
a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 56 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Hubošovce v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje (v obci s počtom obyvateľov do 2000)
neuplatňovanie programov v rozpočte obce Hubošovce od roku 2014
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Po krátkej diskusii schválili aj návrh rozpočtu na rok 2014.
Uznesenie č. 57 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016
II. s c h v a ľ u j e
a) návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy
- výdavky

224 411 €
211 368 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy
- výdavky

3 000 €
12 200 €

Finančné operácie
- príjmy
- výdavky

0€
3 000 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy
- výdavky

227 411 €
226 568 €

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to
presuny do výšky 1000 € v jednotlivom prípade
III. Žiada starostku
a/ o vykonaných zmenách rozpočtu informovať najbližšie zasadnutie OZ
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 6 : Správa o čerpaní rozpočtu za 11 mesiacov roka 2013
Poslanci obdržali správu o čerpaní rozpočtu formou výkazu Fin 1-12. Starostka vysvetlila
jednotlivé položky v príjmovej a výdavkovej časti bolo konštatované , že príjmová časť
rozpočtu bude ku koncu roka vyššia ako sa predpokladalo, bežné výdavky budú vyššie oproti
rozpočtu, ale v konečnom zúčtovaní budú príjmy a výdavky rovnaké a obec očakáva
prebytok rozpočtu. To však budeme vedieť až po 20 decembri a po uzávierke roka. V praxi
to znamená, že nikdy nemôžeme minúť viac ako dostaneme skonštatoval na záver poslanec
Urban.
Uznesenie č. 58 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
a čerpaní rozpočtu za 11 mesiacov roka 2013
K bodu 7 : Rôzne
7.a/ Žiadosť o dofinancovanie SUŠ
V tomto bode starostka vyzvala PaeDr. Sylviu Belanovú, zriaďovateľku SUŠ a jej manžela
ekonóma SUŠ aby predložili a vysvetlili svoju žiadosť o dofinancovanie SUŠ na rok 2013.
Sylvia Belanová požiadala o dofinancovanie svojej umeleckej školy hlavne z dôvodu
zvyšovania platov v školstve a zavedenia odvodov z dohôd o vykonaní prác. Skonštatovala,
že sú v omeškaní s vyplatením časti miezd za október a november. Dofinancovanie žiada
v čiastke o 1 577 Eur viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 čo by predstavovalo
sumu 62 066 Eur na celý rok.
Potom sa ujala slova starostka obce a v krátkosti objasnila spôsob výpočtu poskytovania
dotácií z originálnych kompetencií obce formou celoštátneho koeficientu, ktorý sa však
v priebehu roka mení v závislosti od výberu daní z príjmov FO štátom a vždy a je to pravidlo,
že koncom roka je koeficient značne znížený a koncový bude na úrovni cca 58, čo je pri počte
žiakov 100 značný pokles. Napriek tomu starostka doporučila poslancom, aby schválili
dofinancovanie o požadovanú sumu, keďže súkromná umelecká škola je prínosom pre obec či
už z hľadiska zviditeľňovania obce v okrese a kraji, alebo aj svojím ekonomickým aspektom.
Poslanci po krátkej diskusii schválili navýšenie rozpočtu pre SUŠ, ale len v prípade, že výnos
z podielových daní na december nebude zo strany štátu výrazne krátený.

Uznesenie č. 59 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje dofinancovanie SUŠ oproti
schválenému rozpočtu o 1 577 Eur na rok 2013.
Hlasovanie:
Za návrh
Proti návrhu
Zdržal sa hlasovania
Igor Goč
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

K bodu 7 : Rôzne
Starostka v krátkosti informovala poslancov o finančnej situácii v obci a pracovných
aktivitách. Zaželala poslancom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
K bodu 8 : Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 20.30 hod.
Zapísala : Iveta Ondrijová – pracovníčka Ocú

Katarína Škvarlová
starostka obce

Ing. Emanuel Marcin, Anton Urban – overovatelia zápisnice

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce

Výpis z uznesení
z riadneho 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach, konaného dňa :
14.12.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Ocú.

Uznesenie č. 55 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 11. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 56 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo obce Hubošovce v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje (v obci s počtom obyvateľov do 2000)
neuplatňovanie programov v rozpočte obce Hubošovce od roku 2014
Uznesenie č. 57 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016
II. s c h v a ľ u j e
a) návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy
- výdavky

224 411 €
211 368 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy
- výdavky

3 000 €
12 200 €

Finančné operácie
- príjmy
- výdavky

0€
3 000 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy
- výdavky

227 411 €
226 568 €

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to
presuny do výšky 1000 € v jednotlivom prípade
III. Žiada starostku
a/ o vykonaných zmenách rozpočtu informovať najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 58 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
a čerpaní rozpočtu za 11 mesiacov roka 2013
Uznesenie č. 59 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje dofinancovanie SUŠ oproti
schválenému rozpočtu o 1 577 Eur na rok 2013.

Za správnosť vyhotovenia

Katarína Škvarlová

