Z á p is n ic a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.12.2012
Program : 1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
5./ Schválenie odmien poslancov OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle
zásad odmeňovania
6./ Diskusia
7./ Schválenie uznesení
8./ Záver
Prítomní poslanci : Štefan Kún, MVDr. Július Ferenc, Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy,
Robert Darvaš, Ing. Ladislav Katona, Ing. Štefan Jánosdeák, Peter Török, Juraj Jurini –
ospravedlnená neúčasť.
Hlavný kontrolór Ing. Oto Badín – neprítomný z dôvodu práceneschopnosti
1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal prítomných poslancov, prítomných obyvateľov
obce a prítomných hostí, oboznámil ich s programom zasadnutia a nakoľko doplňujúce
návrhy neboli, bolo prijaté uznesenie č. 82/20012.
2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to p. Ing. Ladislav Katona a p. Štefan
Kún.
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie p. MVDr. Július
Ferenc, členovia komisie : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Iveta Breznayová.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 83/2012.
3./ Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
Ing. Ladislav Katona, predseda finančnej komisie uviedol, že Rozpočtové opatrenie č.
5/2012 bolo prejednané na zasadnutí finančnej komisie dňa 17.12.2012 a finančná komisia
odporúča ho schváliť. Jedná sa o presuny medzi jednotlivými položkami, v príjmovej časti
ide najmä o presuny v rámci transferov pri školách, pri výdavkoch ide hlavne o výdavky na
ČOV. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 84/2012.

4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Starosta obce uviedol, že Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2012 a zvesený bol 13.12.2012. Obecné
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zastupiteľstvo môže zadávať úlohy hlavnému kontrolórovi aj mimo plánu práce podľa
potreby.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 85/2012.
5./ Schválenie odmien poslancov OZ, členom komisií a zapisovateľom v zmysle zásad
odmeňovania
Starosta obce uviedol, že predsedovia jednotlivých komisií predložili vyhodnotenie
činnosti s návrhom na vyplatenie odmien podľa účasti na jednotlivých zasadnutiach. Návrh na
schválenie odmien pre poslancov, členov komisií a zapisovateľov je spracované v mysle
Zásad odmeňovania, ktoré boli prijaté dňa 14.1.2011 uznesením č. 14/2011. Dodatok bol
schválený OZ dňa 31.5.2011 a uznesením č. 5/2012 bo, zrušený, takže ostáva v platnosti
pôvodné znenie Zásad odmeňovania, schválené dňa 14.1.2011.
Celková výška odmien pre poslancov OZ je 6.621,- € a pre členov komisií je 2.872,€. Výška zákonných odvodov je 3.133,- €. Celková suma činí 12.626,- €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 86/2012.
6./ Diskusia
- P. Ľudovít Baffy – prehlásil, že celú sumu svojej odmeny venuje na vyhotovenie nových
zvonov do hradnej kaplnky a ako člen výboru Csemadoku informoval prítomných, že dá
návrh výboru Csemadoku, aby výťažok zo Silvestrovského plesu, ktorý t.r. organizuje
Csemadok, bol taktiež venovaný na vyhotovenie zvonov.
- Ing. Ladislav Katona – informoval prítomných o činnosti komisií, ktoré zasadajú podľa
plánu práce, prípadne podľa potreby, mesačne aspoň 1x, minimálne 4x do roka. Odmeny sa
vypočítavajú podľa účasti na jednotlivých zasadnutiach komisií.
- Starosta obce na dotaz prítomných informoval o stave účtu na rekonštrukciu hradu a okolia.
Na účte sa nachádza 22.528,- €, zo ZMOS-u bude poskytnutých 2.000,- €
- p. Ľudovít Baffy informoval prítomných, že návrh na vyhotovenie zvonov sa spracuje
v spolupráci s p. Lorinčíkovou, pracovníčkou Múzea Betliar, zvony musia 100% - ne zhodné
s poškodenými.
- Starosta obce na požiadanie obyvateľov prisľúbil, že vyhrievania priestorov Domu smútku
v zimnom období bude vyriešené plynovými vyhrievacími telesami.

7./ Schválenie uznesení
Starosta obce požiadal p. MVDr. Júliusa Ferenca, predsedu návrhovej komisie, aby
oboznámil prítomných s prijatými uzneseniami.
Uznesenie č. 82/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 20.12.20012 so začiatkom
o 17,30 hod.
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0
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Uznesenie č. 83/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – p. MVDr.
Július Ferenc, členovia komisie : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Iveta Breznayová.
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 84/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
Hlasovanie : za : 8

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 85/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
I. polrok 2013
Hlasovanie : za : 8

obce na

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č. 86/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zásad odmeňovania na rok 2012 vyplatenie odmien
poslancom OZ vo výške 6.621,- €, členom komisií a zapisovateľom vo výške 2.872,- €.
Výška zákonných odvodov je 3.133,- €.
Hlasovanie : za : 7

zdržal sa : 1 /p. P. Török/

proti : 0

8./ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia poďakoval
poslancom za ich celoročnú prácu, poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým šťastné
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pracovného elánu.

Peter B O L L O
starosta obce

Zapisovateľ :
Eleonóra Houzarová

Overovatelia :
Ing. Ladislav Katona
Štefan Kún
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