ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 16. 03. 2017 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho

-

Ing. Iveta Ganajová

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Bc. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

MVDr. Juraj Gallo

Neprítomní :

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 16. marca 2017 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16.30 hod. otvoril a viedol starosta obce Ing.
Július Laššan.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomní 4 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 4 bod 5 Návrh na zmenu rozpočtu,

Program po úprave:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za rok 2016
5. Návrh na zmenu rozpočtu
6. Organizačné záležitosti
7. Diskusia
8. Prejedanie a schválenie uznesení
9. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:

za – poslanci, proti – poslancov,

zdržali sa – poslancov.

Program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Renátu Chlebušovú
Ing. Júliusa Kvetka, CSc.

Hlasovanie:

za – poslanci,

proti – poslancov,

zdržali sa – poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 40/2016, 41/2016 – bola spísaná Sponzorská zmluva, na
základe ktorej boli dotácie prevedené na číslo účtu príjemcu.
Uznesenie č. 43/2016 – schválený príspevok na Silvestrovský ohňostroj bol využitý. Ohňostroj bol
veľmi pekný.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 1/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva .
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za rok 2016
Materiál k tomuto bodu rokovania – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka
za rok 2016 dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie.
Hlavná Kontrolórka obce Helena Tomšíková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §
18f ods. 1 písm. e) predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 2/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na
vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za rok 2016.

5. Návrh na zmenu rozpočtu
Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka pani Valérie Marčákovej Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2017 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh sa týka rozpočtového opatrenia – presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
z podpoložky rozpočtu
01 110 633 006 Všeobecný materiál
na podpoložku rozpočtu
06 500 633 006 Detské ihrisko
V celkovej sume 1000,- Eur.
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky a to:
z podpoložky rozpočtu
08 400 717 001 Rekonštrukcia a modernizácia – Urnový háj
z podpoložky rozpočtu
03 200 717 003 Rekonštrukcia a modernizácia – Požiarna zbrojnica
na podpoložku rozpočtu
01 110 711 001 Nákup pozemkov
V celkovej sume 1200,- Eur.
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu:
Bežné príjmy:
312 088 Transfer BBSK /detské ihrisko/
v sume 4000,- Eur
Kapitálové príjmy:
322 001 Transfer MV SR /pozemky/
v sume 15 000 ,- Eur
Zvýšenie výdavkov v položke /podpoložke rozpočtu:
Bežné výdavky:
06500 633 006 Detské ihrisko
Kapitálové výdavky:
01110 711 001 Nákup pozemkov

v sume 4000,- Eur
v sume 15 000,- Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 3/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na
vedomie Úpravu rozpočtu obce Mokrá Lúka rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
Hlasovanie:
za:
4 poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, Chlebušová)
proti:
zdržali sa:
-

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


ZO JDS Mokrá Lúka
Žiadosť ZO JDS Mokrá Lúka o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mokrá Lúka na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2017 vo výške 700,- Eur.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 4/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
dotáciu pre ZO JDS Mokrá Lúka na rok 2017 a to:
a) I. pol rok 2017 vo výške 400,- Eur,
b) II. pol rok 2017 vo výške 300,- Eur.
Hlasovanie:



za:
proti:
zdržali sa:

4 poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, Chlebušová)
-

Návrh na schválenie zámeru kúpy pozemkov v k. ú. Mokrá Lúka, časť Humná, vedeného
Správou katastra Revúca, pozemku TTP. Navrhnutá kúpna cena 3,30 Eur / m 2 (slovom :
tri eurá ).

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 5/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
zámer kúpy pozemkov v k. ú. Mokrá Lúka, časť Humná, vedeného správou katastra Revúca, pozemku
TTP. Navrhnutá kúpna cena 3,30 Eur / m 2 (slovom: tri eurá).
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržali sa:

4 poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, Chlebušová)
-

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

Zapísala:

Renáta Chlebušová

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

Ing. Július Kvetko, CSc.

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 16. 03. 2017

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

