Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 31.10.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
z dôvodu NV starostu obce zvolal riadne zasadnutie OZ v Solčiankach
poverený zástupca starostu obce Július Krištof.
Poslanci : Július Krištof, Daniela Galatová, Monika Pokrývková,
Juraj Krištof
Neprítomní: Marta Zaťková
Ďalší prítomní: Ing. arch. Oto Hodál – hlavný kontrolór obce (prišiel po hodine rokovania
OZ)
Soňa Laciková, adm. pracovníčka obce
Verejnosť:
...................................................................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrh rozpočtu obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2019, viacročného
rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2020 - 2021
6. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na rok
2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Gogoľova 2143/7 Topoľčany (1x5x10=50 – 1 žiak, 5 eur
na žiaka, 10 mesiacov)
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Július Krištof, zástupca starostu obce, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva .
Poverený zástupca starostu obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je
uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu
Zástupca starostu obce navrhol doplniť program rokovania o ďalší bod: úprava rozpočtu na
rok 2018, rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
schvaľuje
program rokovania po doplňujúcom návrhu zástupcu starostu obce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4
0
0

1

nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Úprava rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a č. 3/2018
Návrh rozpočtu obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2019, viacročného
rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2020 - 2021
7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na rok
2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Gogoľova 2143/7 Topoľčany (1x5x10=50 – 1 žiak, 5
eur na žiaka, 10 mesiacov)
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Július Krištof, Monika Pokrývková
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4
0
0
0
1

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Soňa Laciková
Overovatelia zápisnice: Daniela Galatová, Juraj krištof
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4
0
0
0
1

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2018, rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a č. 3/2018
Úprava rozpočtu bola nutná vzhľadom k tomu, že bolo potrebné urobiť presuny medzi
jednotlivými položkami rozpočtu (napr. úhrada faktúry na rekonštrukciu MK č. 80/2018
z rezervného fondu), ako aj vzhľadom k tomu, že obci bol schválený krátkodobý úver na
rekonštrukciu MK, ktorým bola uhradená faktúra za stavebné práce „Obnova a výstavba
obecnej infraštruktúry v obci Solčianky“.
Uznesenie č. 103/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade § 12 ods. 8b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
2

úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2/2018
b) schvaľuje
úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4
0
0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Návrh rozpočtu obce Solčianky bez programovej štruktúry na rok 2019,
viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2020 - 2021
Poslancom OZ bol návrh rozpočtu zaslaný v predstihu na ich e-mailové adresy, mohli si ho
doma preštudovať. Na zasadnutí OZ nemali pripomienky k návrhu rozpočtu a preto zástupca
starostu obce mohol pristúpiť k hlasovaniu a prítomní poslanci súhlasili s návrhom rozpočtu.
Uznesenie č. 104/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade § 12 ods. 8b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
ako záväzný návrh rozpočtu obce Solčianky na rok 2019
b) berie na vedomie
ako orientačný návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4
0
0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na
rok 2018/2019. Žiadosť zaslala ZŠ Gogoľova 2143/7 Topoľčany (1x5x10=50 – 1 žiak, 5
eur na žiaka, 10 mesiacov)
Poslanci OZ schválili uvedenú žiadosť bez pripomienok.
Uznesenie č. 105/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade § 12 ods. 8b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na rok 2018/2019 pre ZŠ Gogoľova
2143/7 Topoľčany – pre 1 žiaka.
Hlasovanie:

za:

4

3

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Rôzne
V tomto bode programu zástupca starostu obce informoval poslancov OZ o priebehu
realizácie rekonštrukcie obecných komunikácií ako aj o ich dokončení. Ďalšie pokračovanie
dofinancovania (refundácie) rekonštrukcie MK sa bude realizovať cez PPA.
Ako ďalší sa prihlásil o slovo poslanec OZ Juraj Krištof, ktorý navrhol odmenu pre zástupcu
starostu obce Júliusa Krištofa v sume 300 eur netto za jeho osobnú účasť pri rekonštrukcií
MK. Ostatní prítomní poslanci OZ odmenu zástupcovi starostu obce odsúhlasili.
K bodu 9. Záver
Zástupca starostu obce po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zároveň posledným riadnym v tomto
funkčnom období. Zaželal poslancom veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 h.
Zapísal/(a): Soňa Laciková
starosta obce
Július Krištof v.z.
Overovatelia:
Juraj Krištof
Daniela Galatová

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

4

