Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo konaného dňa 22. 08. 2018 v zasadacej miestnosti OcÚ vo Veľkom
Blahove
_______________________________________________________________
Prítomní:
● Poslanci OZ : Karol Czucz, Ing. Peter Kardos, Mgr. Andrea Matejčíková ,
Lóránt Kázmér, Iveta Moraveková, Marian Lábodi
● Mgr. Gabriella Nagy - hlavná kontrolórka obce
● Alica Zsigó - účtovníčka OcÚ
Neprítomní:
● Mária Bödők – starostka obce - dlhodobo práceneschopná
● Juraj Lőrinczy, poslanec – ospravedlnený

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Poverená zástupkyňa starostky obce Iveta Moraveková, privítala prítomných poslancov na
rokovaní obecného zastupiteľstva a konštatovala, že je prítomných šesť zo siedmych
poslancov, tak že je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Zároveň predložila návrh programu mimoriadneho rokovania OZ nasledovne :
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Návrh členov návrhovej komisie
4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 týkajúce sa
- financovanie nákladov na adresné body v obci
- dofinancovanie nákladov na výstavbu tribúny
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Veľké Blahovo
6. Záver
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Program rokovania bol poslancami OZ SCHVÁLENÝ.
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Uznesenie
Č. 238/2018/31
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
SCHVAĽUJE program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo
nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Návrh členov návrhovej komisie
4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
- financovanie nákladov na adresné body v obci
- dofinancovanie nákladov na výstavbu tribúny
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Veľké Blahovo
6. Záver

Bod č. 2 Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Bod č. 3. Návrh členov návrhovej komisie
Zástupkyňa starostky za zapisovateľa určila Ing. Rudolfa Matejčíka referenta Obecného
úradu Veľké Blahovo.
Za overovateľov zápisnice určila poslancov : Mariana Lábodiho a Mgr. Andreu Matejčíkovú.
Za členov návrhovej komisie navrhla poslancov OZ : Ing. Peter Kardos, Karol Czucz
Zástupkyňa starostky p. Iveta Moraveková dala hlasovať vyššie uvedené body č. 2 a č. 3
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
Uznesenie
Č. 239/2018/31
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
určenie overovateľov zápisnice: Mariana Lábodiho a Mgr. Andreu Matejčíkovú.
určenie zapisovateľa : Ing. Rudolfa Matejčíka
b) SCHVAĽUJE
Zloženie návrhovej komisie : Ing. Peter Kardos, Karol Czucz
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Bod č. 4 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
- financovanie nákladov na adresné body v obci
- dofinancovanie nákladov na výstavbu tribúny
Zástupkyňa starostky predložila prítomným poslancom návrh úpravy rozpočtu rozpočtového opatrenia č. 2/2018, podľa § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. v aktuálnom znení ,
ktoré má za úlohu riešiť otázku financovania vyhotoveného projektu adresných bodov
v obci a tiež dofinancovania investičnej akcie „ Malá obecná tribúna“ , ktorá je t. č. vo
výstavbe.
Predmetný návrh bol vypracovaný účtovníčkou obce v spolupráci s hlavnou kontrolórkou.
Poslanci boli oboznámený s presunmi finančných prostriedkov a to v rámci kapitol „bežné
výdavky“ a „rezervný fond“. Podrobný popis bol poslancom písomne predložený pred
rokovaním.
O predloženom návrhu dala zástupkyňa hlasovať :
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
Uznesenie
Č. 240/2018/31
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu vykonaním rozpočtového opatrenia podľa
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením :
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) nasledovne :
Bežný výdavok
Funkčná klasifikácia 01 111
Ekonomická klasifikácia 611

- 5 000,- €

Bežný výdavok
Funkčná klasifikácia 01 111
Ekonomická klasifikácia 637 005

+ 5 000,- €
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Rezervný fond
Funkčná klasifikácia 41
Ekonomická klasifikácia 454 001

- 25 000,-€

Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia 01 110
Ekonomická klasifikácia 716 Tribúna

+25 000,-€

Presunom rozpočtových prostriedkov v rámci kapitol sa nemenia celkové príjmy a výdavky
rozpočtu.

Bod č.5 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015
Zástupkyňa starostky informovala poslancov o vyhotovení a skompletizovaní adresných
bodov stavieb v obci. V tejto súvislosti by sa mohlo uviesť do praxe označovanie ulíc
názvami, ktoré boli už v minulosti prijaté na základe VZN č. 1/2015 v znení jeho dodatku.
V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami je zavedené moratórium vykonávania
zmien trvalého bydliska voličov, preto je potrebné účinnosť predmetného VZN zmeniť, a to
na termín od 01.01.2019
Uznesenie

Č. 241/2018/31

Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

Záver
Zástupkyňa starostky
zastupiteľstva.

poďakovala

za prítomnosť a ukončila

zasadnutie obecného

Zápisnica skončená a podpísaná.
-----------------------------------------Iveta Moraveková
zástupkyňa starostky

Overovatelia zápisnice :
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Marian Lábodi

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

Mgr. Andrea Matejčíková
Zapisovateľ :

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

Ing. Rudolf Matejčík

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