Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. mája 2019
vo Vyšnej Polianke

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií,
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia ObZ,
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019,
4. Oznámenie o majetku verejného funkcionára,
5. Záverečný účet Obce Vyšná Polianka za rok 2018 a odborné stanovisko HK
k záverečnému účtu Obce Vyšná Polianka za rok 2018,
6. Návrh plánu obnovy verejného vodovodu,
7. Rôzne, diskusia,
8. Záver.

1.
Zasadnutie ObZ otvoril starosta obce, Ľuboš Špik, ktorý na začiatku privítal poslancov
OZ. Následne predniesol hlavné body programu zasadnutia a navrhol pracovné skupiny
v zložení: návrhová a mandátová komisia Peter Špik a Bc. Patrik Bilas, za overovateľa
zápisnice Petra Želinského a za zapisovateľku Janu Kavuľovú.
Poslanci bez výhrad schválili predložený návrh. Na základe prezenčnej listiny mandátová
komisia konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné.
2.
Hlavná kontrolórka obce v tomto bode informovala ObZ o plnení uznesenia
z predchádzajúcich zasadnutí.
Informácia o kontrole plnenia uznesení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých na
1. a 2. zasadnutí ObZ dňa 30.11.2018 a 14.12.2018 berie na vedomie.
3.
Hlavná kontrolórka obce Vyšná Polianka predniesla prítomným poslancom Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorú ObZ zobralo na vedomie a ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice. Tiež ich oboznámila s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý
následne poslanci schválili.
4.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného
funkcionára (starostu obce) v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
bolo témou tohto bodu. Starosta obce Vyšná Polianka, Ľuboš Špik, podal k nahliadnutiu svoje
majetkové skutočnosti obecnému zastupiteľstvu, čím akceptoval vyplývajúcu zákonnú
povinnosť. ObZ vzalo túto skutočnosť na vedomie.
5.
Záverečný účet obce Vyšná Polianka za rok 2018 bol témou tohto bodu. Starosta obce
konkretizoval v jednotlivých účtovných kapitolách skutočnosť hospodárenia obce v roku
2018, plnenie bežného rozpočtu: bežné príjmy vo výške 36 522,- € a bežné výdavky vo výške
34 477,- € (prebytok bežného rozpočtu + 2 695,- €, schodok kapitálového rozpočtu – 1 346,€). Celkový výsledok hospodárenia za rok 2018 je prebytok + 1 349,- €.
K záverečnému účtu následne zaujala svoje odborné stanovisko hlavná kontrolórka obce.
Stručnými informáciami o príjmoch a výdavkoch finančných operáciách, percentuálnom
plnení výdavkov, bilancovaní aktív, pasív, pohľadávok a záväzkov obce. Správa zo
stanoviska HK, ktorú ObZ zobralo na vedomie, tvorí prílohu tejto zápisnice a zároveň
odporučila ObZ schváliť záverečný účet.
6.
Starosta obce predniesol návrh plánu obnovy verejného vodovodu v obci Vyšná
Polianka na roky 2019 – 2028. Plán obnovy verejného vodovodu bol schválený v pomere
hlasov 4 hlasy za, nikto nebol proti ani sa nezdržal.
7.

Do diskusie sa nikto nezapojil.

8.
Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a poprial
veľa síl do ďalšej spoločnej práce.

Zapísala:

Overovateľ:

Jana Kavuľová

Peter Želinský

Ľuboš Špik
starosta obce

