ZÁPISNICA
Napísaná v priebehu 3.( tretieho ) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach,
konaného dňa 10.06.2015 o 17,°°hod. v miestnosti OcÚ Štefanovce.

PRÍTOMNÍ:
STAROSTA – Slavomír Bujko
POSLANCI 1. Dominika Gutová
2. Anna Gutová st.
3. Damián Hobľák
4. Martin Novák
5. Vladimír Kopčák

Predsedajúci- starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej
dobe. Z celkového počtu ......... poslancov sú prítomní .......... poslanci a zasadnutie je
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch o obecnom zriadení
uznášania schopné.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh záverečného účtu za rok 2014
4. Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
5. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
6. Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015
8. Oboznámenie sa s novou web stránkou obce – www.stefanovce.eu
9. Prerokovanie o rušení verejného poriadku
10. Záver

ZÁPISNICA č.3
Rokovanie obecného zastupiteľstva:
K bodom:
Č.(1):
Zasadnutie otvoril starosta Slavomír Bujko. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva.
Č. (2)
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Slavomír Bujko, za overovateľov Dominika
Gutová a Anna Gutová st.
Č. (3)
Obecnému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie záverečný účet obce za
rok 2014. Obec skončila s výsledkom hospodárenia rozpočtu obce s prebytkom rozpočtu
2 923,55 –eur..-eur. Podľa § 15 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy je potrebné najmenej 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia obce
roku 2014 previesť do fondu rezerv,prípadne do iných peňažných fondov . Nakoľko obec
nemá iné fondy,doporučujem previesť prebytok rozpočtu v plnej výške do fondu rezerv.
Obec splnila podľa §9 ods. 2 zákona 369/1990Z.z. o obecnom zriadení zákonnú
povinnosť zverejniť záverečný účet najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.(V
stanovenej lehote neboli doručené na OÚ žiadne pripomienky).
Ročná závierka nebola auditorom overená podľa §9 ods.4.zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení a § 16 ods.3zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy .Audit za rok 2014 je možné vykonať do konca roku 2015.
OZ schvaľuje ZÚ a celoročné hospodárenie obce bez výhrad:
Hlasovanie – ZA: 5 Proti : 0 Zdržal sa :0
Č. (4)
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 bol vyvesený na Obecnej tabuli dňa 9.2.2015.
Návrh rozpočtu sa predkladá ako vyrovnaný.
Rok 2015
Príjmy obce vo výške
27 828,00 eur
Výdavky obce vo výške
25 982,00 eur
Rok 2016
Príjmy obce vo výške
Výdavky obce vo výške
Rok 2017
Príjmy obce vo výške
Výdavky obce vo výške

....................... eur
........................ eur
.......................... eur
.......................... eur

Obecné zastupiteľstvo návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017 zobralo na vedomie.

Č. (5)
Obecnému zastupiteľstvu sa predkladá odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
Č. (6)
Obecnému zastupiteľstvu sa predkladá stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu na roky 2015-2017.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017.
Č. (7)
Obecnému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2polrok 2015.
Hlasovanie – ZA: 5

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2polrok
2015.
Č.(8)
Starosta obce poďakoval prítomný za účasť na zasadnutí.

Zapísal: Slavomír Bujko
Overovatelia: Dominika Gutová
Anna Gutová st.

UZNESENIE č. 3
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanovce zo dňa 10.06.2015
A)
Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach schvaľuje:
1.

program rokovania, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu

2.

Návrh záverečného účtu a celorčné hospodárenie bez výhrad:

3.

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017:
Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach schvaľuje:
návrh rozpočtu na roky 2015 –2017.

-Rok 2015
Príjmy obce vo výške
27 828,00 eur
Výdavky obce vo výške
25 982,00 eur
-Rok 2016
Príjmy obce vo výške
27 828,00 eur
Výdavky obce vo výške
25 982,00.eur
-Rok 2017
Príjmy obce vo výške
27 828,00 eur
Výdavky obce vo výške
25 982,00 eur
4.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
5.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2015-2017.

6.

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015

