ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 13. 12. 2016 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho

-

Ing. Iveta Ganajová

-

MVDr. Juraj Gallo

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Mária Čajková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 13. decembra 2016 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15.00 hod. otvoril a viedol starosta obce Ing.
Július Laššan.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomní 5 poslanci, čím
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva doručený.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol do programu zasadnutia doplniť
nasledovné:
-

Za bod 3 bod 4 Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2018-2019 + stanovisko hlavnej
kontrolórky obce,
Za bod 4 bod 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.
Program po úprave:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Mokrá Lúka
4. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2017
5. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na roky 2017-2019
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
7. Schválenie VZN obce č. 2/2016 – o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v
obci Mokrá Lúka
8. Schválenie VZN obce č. 3/2016 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
9. Organizačné záležitosti
10. Diskusia
11. Prejedanie a schválenie uznesení
12. Záver

K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:

za – poslanci, proti – poslancov,

zdržali sa – poslancov.

Program rokovania 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Ing. Igora Dacha
MVDr. Juraja Galla

Hlasovanie:

za – poslanci,

proti – poslancov,

zdržali sa – poslancov.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka k návrhu rozpočtu obce Mokrá Lúka na
roky 2017-2019.
Starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 34/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na
vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka k návrhu rozpočtu obce Mokrá Lúka na
roky 2018-2019.
4. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2017
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2017 dostali poslanci
Obecného zastupiteľstva na preštudovanie. Prehľad Návrhu Rozpočtu stručne zosumarizovala
ekonómka obce pani Valéria Marčáková.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 35/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2017.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

5. Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2017-2019
S rozpočtom obce oboznámil starosta poslancov . Poslanci rozpočet na roky 2017-2019 vzali na
vedomie.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 36/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
I.
Berie na vedomie
Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2017-2019 podľa predloženého návrhu.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Hlavná kontrolórka predložila prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti, ktorý poslanci schválili.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 37/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na rok 2017.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

7. Schválenie VZN obce č. 2/2016 – o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v
obci Mokrá Lúka
Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN obce č. 2/2016 o podmienkach prenájmu obecných
nájomných bytov v obci Mokrá Lúka dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 38/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
VZN obce č. 2/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Mokrá Lúka.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

8. Schválenie VZN obce č. 3/2016 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na
preštudovanie.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 39/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

9. Organizačné záležitosti
Na rokovanie do Obecného zastupiteľstva boli predložené nasledovné záležitosti:


Ľuboš Staňo, Mokrá Lúka 250 - Žiadosť o sponzorský príspevok
Pán starosta predložil poslancom Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka žiadosť
o sponzorský príspevok p. Ľuboša Staňa vo výške 400,- Eur za účelom zaplatenia nákladov
na zimnú prípravu.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 40/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
žiadosť o sponzorský príspevok p. Ľuboša Staňa, bytom Mokrá Lúka 250 vo výške 300,- Eur.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.



Mužská spevácka skupina HÚŽVA – Žiadosť o sponzorský príspevok
Pán starosta predložil poslancom Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka žiadosť
o sponzorský príspevok MSS Húžva na obnovu folklórnych súčastí a navrhol príspevok vo
výške 400,- Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 41/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
žiadosť o sponzorský príspevok MSS Húžva vo výške 400,- Eur.
Hlasovanie:


za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

Katarína Grendelová, bytom Mokrá Lúka 213
Pán starosta oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva s uzavretím Nájomnej zmluvy
s pani Katarínou Grendelovou.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 42/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na
vedomie uzatvorenie Nájomnej zmluvy s pani Katarínou Grendelovou.


Ohňostroj obce Mokrá Lúka pre Silvester 2016
Pán starosta navrhol na schválenie príspevok na ohňostroj pre Silvester 2016 v sume 1 500,Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 43/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
príspevok na Silvestrovský ohňostroj 2016 vo výške 1 500,- Eur.
Hlasovanie:


za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií za I. a II. polrok 2016
Materiál k tomuto bodu rokovania bol zaslaný na preštudovanie. K návrhu neboli znesené
žiadne pripomienky.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 44/2016 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií za I. a II. polrok 2016.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

10. Diskusia
Diskusia sa niesla v znamení nanesených problémov a záverom vyústila do prijatia uznesení.
11. Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.
12. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Igor Dacho

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

MVDr. Juraj Gallo

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 13. 12. 2016

........................................................
Ing. Július Laššan
Starosta obce

