Obec Opátka
Opátka 17, 044 65 Košická Belá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisnica
Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa
16.08.2018 o 18.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1, Otvorenie
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3, Schválenie programu rokovania
4, Zmena rozpočtu
5, Stavba kotolne – čerpanie rezervného fondu
6, Upozornenie prokurátora
7, Návrh a prijatie uznesení
8, Záver

1,
Zastupujúci starosta obce Rastislav Furik otvoril riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Opátke, privítal prítomných a konštatoval, že prítomní sú štyria poslanci a
zasadnutie je uznášaniaschopné.

2,
Za zapisovateľku riadneho OZ určil p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p.
Martina Mullera a Helenu Kleinovú.
3, Program rokovania bol schválený jednohlasne.
4, Schválenie zmeny rozpočtu
OZ po prerokovaní schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b),
c), a ) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu kontrolóra
obce.

5, Zastupujúci starosta obce Rastislav Furik pripomenul prítomným poslancom že podľa § 10
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., môže obec na
úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, ktoré nie sú
rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu použiť prostriedky rezervného fondu. Použitie
týchto prostriedkov je viazané na súhlas obecného zastupiteľstva.
Po krátkom jednaní poslanci jednohlasne schvaľujú použitie celého rezervného fondu na
výstavbu kotolne na obecnom úrade.
6, Zastupujúci starosta predložil prítomným upozornenie prokurátora zo dňa 19.7.2018.
Poslanci, ako aj pracovníčka OcÚ následne prečítali a prerokovali upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonu
porozumeli.

7, Návrh a prijatie uznesení:
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Uznesenie č. 32/2018
Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
16. augusta 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b),
c), a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu kontrolóra
obce.
Podklady sú súčasťou zápisnice

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16.8.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce

Obec Opátka
Opátka 17, 044 65 Košická Belá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 33/2018
Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
16. augusta 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

schvaľuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu obce v roku 2018 na kapitálový výdavok – výstavba
kotolne na obecnom úrade Opátka v sume 11.484,93,- EUR

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16.8.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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Uznesenie č. 34/2018
Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
16. augusta 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

Berie na vedomie
Upozornenie prokurátora zo dňa 19.07.2018 na porušenie ustanovenia § 12 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16.8.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Záver
Na záver zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil.

Zapísala:
Marianna Špaková …………………………..

Overovatelia:

Zastupujúci starosta:

Martin Muller

……………………………………...

Helena Kleinová

……………………………………...

Rastislav Furik

……………………………………..

