Zápisnica
zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,
ktoré sa konalo dňa 28.06.2012 o 17.00 hod
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva
Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria Gajdošová,
Margita Stračinová, Ján Rusnák, Miroslav Bugár
Hlavný kontrolór
Mgr.Ondrej Veselovský
Neprítomná
Starostka obce Oľga Wagnerová

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie OZ, s písomným poverením, viedla zástupkyňa starostky Eleonóra
Filipčanová. Skontrolovala účasť poslancov – 100%.
Zapisovateľka – M. Stračinová
Overovatelia zápisnice – M. Bugár, J. Rusnák
Návrhová komisia – Bc. V. Gajdošová, O. Dobšovičová
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie. Kontrola účasti poslancov a určenie.
Záverečný účet obce Turček za rok 2011
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Plnenie rozpočtu obce k prvému štvrťroku 2012
Rôzne
Návrh na uznesenie
Diskusia
Záver

Hlasovanie za navrhnutý program:
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2: Záverečný účet obce Turček za rok 2011
Poslankyňa Oľga Dobšovičová – prečítala záverečný účet obce za rok 2011,
ktorý bol k nahliadnutiu na vývesnej tabuli Obecného úradu v Turčeku.

Uznesenie č.75/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje záverečný účet obce Turček za rok 2011 bez výhrad
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

K bodu 3: Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Hlavný kontrolór Mgr.Ondrej Veselovský – podal poslancom správu
k záverečnému účtu obce a vyjadril svoj súhlas, bez výhrad. Taktiež bol
vyvesený na vývesnej tabuli Obecného úradu.

Uznesenie č.76/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu za rok 2011.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

K bodu 4: Plnenie rozpočtu obce k prvému štvrťroku 2012
Poslankyňa Oľga Dobšovičová – oboznámila poslancov s plnením rozpočtu
obce k prvému štvrťroku 2012.

Uznesenie č.77/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Turček
za rok 2011 v celkovej hodnote 6 694,94 € na vytvorenie rezervného
fondu obce.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

Uznesenie č.78/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu
medzi nákladmi a výnosmi) obce v hodnote 3 501,89 € v prospech
účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

Uznesenie č.79/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok roku 2012
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

K bodu 5: Rôzne
Plat starostky obce – poslanci odsúhlasili plat starostky podľa zákona
č. 253/1994 v sume 1 296,90€.

Uznesenie č.80/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje plat starostky na 1296,90€
Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 4 ods. 4 OZ
prerokovalo plat starostky obce. Plat sa určuje na základe § 4 ods. 1
podľa tabuľky podľa počtu obyvateľov obce, násobkom 1,65
priemernej mzdy v národnom hospodárstve. (786€ x 1,65
1 296,90€)
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 7

Zdržali sa: 7

Prítomní: 7

K bodu 6: Návrh na uznesenie
Uznesenia boli pri jednotlivých bodoch navrhnuté aj odsúhlasené.

K bodu 7: Diskusia
Poslankyňa Margita Starčinová – pripomienkovala stav Materskej školy:
nenatretý plot, poškodený kolotoč, žľaby a lapače snehu poškodené, chýbajúci
plot, nevyhovujúce bráničky, nevyhovujúci prístupový chodník do MŠ.
Riaditeľka MŠ navrhla zakúpiť nové stoly a stoličky v MŠ. Nakoľko sú ešte
vyhovujúce a cenové ponuky na nové sú dosť vysoké, navrhla obnoviť toto
zariadenie svojpomocne a požiadať rodičov o pomoc.
Poslanci súhlasia s úpravou škôlky, navrhli pripraviť finančnú kalkulácia a na
najbližšie zasadnutie so starostkou obce prizvať aj koordinátora VPP
a dohodnúť, ktoré práce by sa mohli spraviť v rámci VPP. Všetky tieto úpravy
by sa mali urobiť do 31.08.2012.
Poslanec Miroslav Bugár – v zastúpení Komisie výstavby, územného
plánovania, ochrany životného prostredia žiada starostku obce, aby
prejednávala a konzultovala stavebné práce a iné úpravy obce s uvedenou
komisiou.

K bodu 8: Záver
Zástupkyňa starostky obce – poďakovala poslancom a hlavnému kontrolórovi za
účasť a ukončila 15.zasadnutie OZ.
Ukončenie zasadnutia o 18:02 hod.

V Turčeku 28. 06. 2012

Zaslané na overenie, dňa 03. 06. 2012

Overovatelia zápisnice:

.......................................................
Miroslav Bugár

........................................................
Zapísala: Margita Stračinová

.............................................................
Ján Rusnák

..........................................................
Eleonóra Filipčanová

