Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 27.03.2021, o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní poslanci : Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava, Peter Zaťko,
Monika Pokrývková
Ďalší prítomní:

Juraj Krištof, starosta obce
Ing. arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce
Ing. Jana Križanová, administratívna pracovníčka obce

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Schválenie Záverečného účtu obce Solčianky za rok 2020
Individuálna výročná správa Obce Solčianky za rok 2020
Úprava rozpočtu – RO č.1/2021
Rôzne
Záver

K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Juraj Krištof otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých
prítomných. Na rokovanie boli pozvaní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva Obce
Solčianky písomnou pozvánkou s označením dňa, miesta a hodiny programu rokovania.
Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní všetci 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
K bodu 2.
Schválenie programu
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.
Hlavný kontrolór navrhol doplniť program rokovania o pravidelný bod Kontrola plnenia
prijatých uznesení a tiež doplniť do bodu schvaľovania Záverečného účtu aj Stanovisko HK
k predloženému návrhu Záverečného účtu obce. A bod č.7.Úprava rozpočtu č. 1/2021 navrhol
HK premenovať na Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v kompetencii
starostu obce.
Starosta dal hlasovať o takto upravenom resp. doplnenom programe rokovania
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Hlasovanie:

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

5
0
0
0
0

Uznesenie č. 1 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
Schvaľuje:
program rokovania tak ako bol upravený a doplnený.
Uznesenie č. 1/2021 bolo prijaté.
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva
Schválenie záverečného účtu obce Solčianky za rok 2020 a Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Solčianky za rok 2020.
Individuálna výročná správa Obce Solčianky za rok 2020.
Informácia o rozpočtových úpravách v kompetencii starostu obce.
Rôzne
Záver

K bodu 3.
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov:
Návrhová komisia: Miloš Lúchava, Peter Zaťko
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
Volí:
návrhovú komisiu v zložení : Miloš Lúchava, Peter Zaťko
Hlasovanie:

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

5
0
0
0
0

Uznesenie č. 2/2021 bolo prijaté
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K bodu 4.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľku bola starostom určená poslankyňa : Vlasta Božiková
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslankyne : Monika Pokrývková,
Daniela Galatová

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
Berie na vedomie:
že za overovateľov zápisnice boli starostom určené poslankyne:
Monika Pokrývková a Daniela Galatová
a za zapisovateľku poslankyňa: Vlasta Božiková

K bodu 5.
Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta podal poslancom ústnu informáciu o plnení prijatých uznesení k dátumu rokovaniu
obecného zastupiteľstva.
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
Berie na vedomie:
Informáciu starostu o plnení prijatých uznesení obecného zastupiteľstva

K bodu č.6.
Schválenie záverečného účtu obce Solčianky za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k predloženému návrhu Záverečného účtu obce Solčianky za rok 2020.
Poslancom Obecného zastupiteľstva bol návrh záverečného účtu zaslaný na e-mailové adresy,
aby sa v predstihu oboznámili a preštudovali si celý predkladaný materiál.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k predloženému návrhu záverečného účtu a schválilo predložený Návrh Záverečného účtu
obce Solčianky ako aj použitie celého prebytku na tvorbu RF obce a schválilo celoročné
hospodárenie obce Solčianky za rok 2020 bez výhrad.
Uznesenie č. 5/2021
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Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
1. Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu záverečného
účtu a celoročného hospodárenia obce Solčianky za rok 2020.
2. Schvaľuje
a) použitie celého prebytku rozpočtového hospodárenia obce Solčianky za rok
2020 vo výške 6 821,54 € na tvorbu rezervného fondu.
b) záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Solčianky za rok 2020
bez výhrad.
Hlasovanie:

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

5
0
0
0
0

Uznesenie č. 5/2021 bolo prijaté

K bodu 7
Individuálna výročná správa obce Solčianky za rok 2020
Poslancom Obecného zastupiteľstva bola zaslaná Individuálna výročná správa obce Solčianky
za rok 2020 na e-mailové adresy, aby sa v predstihu oboznámili a preštudovali si
Individuálnu výročnú správu. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Individuálnu
výročnú správu obce Solčianky za rok 2020.

Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
Berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Solčianky za rok 2020

4

K bodu 8
Informácia o rozpočtových úpravách v kompetencii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo starosta obce informoval o vykonanom presune medzi položkami
rozpočtu, v rámci schválených kompetencií starostu. Obecné zastupiteľstvo informáciu
o rozpočtových úpravách zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky

Berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových úpravách vykonaných starostom obce
v rámci schválených kompetencií.

K bodu 9
Rôzne
Obecnému zastupiteľstvu starosta predložil písomnú žiadosť pána Ladislava Krajčíka,
nájomcu obecnej budovy miestneho Pohostinstva o odpustenie nájmu za mesiace január,
február a marec 2021, z dôvodu pandemickej situácie - na základe vyhlásenia vlády SRzavretím prevádzky pohostinstva.

Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
1. Berie na vedomie
žiadosť pána Ladislava Krajčíka o odpustenie nájmu za január, február,
marec 2021.
2. Odporúča
starostovi obce doplniť informáciu, či pán Ladislav Krajčík požiadal
o kompenzáciu nájmu od štátu.
Hlasovanie:

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

5
0
0
0
0

Uznesenie č. 8/2021 bolo prijaté
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K bodu č. 10
Záver
Po prerokovaní posledného bodu programu starosta obce Juraj Krištof poďakoval všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.

Dňa: 27.03.2021
Zapísala:
Vlasta Božiková

Dňa:
Overili:
Daniela Galatová
Monika Pokrývková

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

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

Juraj K r i š t o f
starosta obce
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