Zápisnica
Z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pača,
konaného dňa 30. Júna 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ladislav Zagiba, starosta obce

Poslanci :

Mgr. Dana Sústriková, Miloš Volďák, , Štefan Gajdoš,
Lýdia Manková, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Neprítomní:

Igor Zagiba a Ing,. Valent Mokrý – ospravedlnili sa

Ďalší prítomní: Mgr. Ružena Pisárová, zapisovateľka, Ing. Štefan Červeňák, Alena
Sláviková, Mária Lenkeyová
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Voľba členov návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia Uznesení z posledného 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Správa hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015
Schválenie záverečného účtu obce Pača za rok 2015
Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Pača
10. Schválenie Smernice č.1/2016 o registratúrnom poriadku
11. Schválenie Smernice č. 2/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
obce Pača
12. Schválenie Smernice č.3/2016 určujúcej zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. v podmienkach obce Pača
13. Schválenie Smernice č. 4/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.438/2015 Z.z.
14. Schválenie Bezpečnostného projektu IS na ochranu osobných údajov
15. Schválenie Sadzobníka cien vydaného obcou Pača
16. Správa starostu obce o uskutočnených a pripravovaných aktivitách
17. Rôzne, organizačné záležitosti
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Ladislav Zagiba, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, teda 9.
rokovanie Obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ
Návrhy poslancov: žiadne
Starosta obce dal hlasovať za program rokovania OZ .
Obecné zastupiteľstvo Obce Pača
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje program rokovania OZ bez návrhov, zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za :

6

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Igor Zagiba

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

Otvorenie
Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Voľba členov návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia Uznesení z posledného 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Správa hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015
Schválenie záverečného účtu obce Pača za rok 2015
Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Pača
10. Schválenie Smernice č.1/2016 o registratúrnom poriadku
11. Schválenie Smernice č. 2/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
obce Pača
12. Schválenie Smernice č.3/2016 určujúcej zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. v podmienkach obce Pača
13. Schválenie Smernice č. 4/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.438/2015 Z.z.
14. Schválenie Bezpečnostného projektu IS na ochranu osobných údajov
15. Schválenie Sadzobníka cien vydaného obcou Pača
16. Správa starostu obce o uskutočnených a pripravovaných aktivitách
17. Rôzne, organizačné záležitosti
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18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Program rokovania 9. Zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce p. Ladislav Zagiba predložil návrh :
Návrhová komisia : predseda – Mgr. Dana Sústriková,
členovia – Ior Urbančík, Miloš Vőlďák
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Pisárová
Overovatelia zápisnice: Lýdia Manková, Štefan Gajdoš
Hlasovanie:
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

Obecné zastupiteľstvo Obce Pača
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí členov Návrhovej komisie, zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
K bodu č. 4 Kontrola uznesení z 8. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce p. Ladislav Zagiba skonštatoval, že všetky prijaté uznesenia
z predchádzajúceho Obecného zasadnutia boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Pača
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie

K bodu č. 5 Správa hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Predkladá p. Alena Sláviková, členka finančnej komisie, nakoľko sa hlavný kontrolór
obce Ing. Valent Mokrý ospravedlnil.
Poslanci nemali k predloženej správe žiadne
pripomienky a predmetnú správu k Záverečnému účtu obce vzali na vedomie.

3

• Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015
K bodu č.6 Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015
Správu audítora Ing. Andrei Zálepovej o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015
predkladá starosta obce. Poslanci nemajú žiadne námietky ani pripomienky. Správu berú na
vedomie.

• Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači berie na vedomie
Správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015
K bodu č.7 Schválenie Záverečného účtu obce Pača za rok 2015
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, poslanci obsiahli materiál obdržali, oboznámili
sa s ním, starosta otvára diskusiu, kde žiaden z poslancov nemá žiadne pripomienky ani
návrhy. Preto starosta obce dáva hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Pača za rok
2015 s výrokom „ bez výhrad „ .
Hlasovanie :
Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
6
Za :
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík
0
Proti :
Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Záverečný účet obce
Pača za rok 2015 s výrokom „ bez výhrad“
K bodu č. 8 Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
Predkladá starosta obce, jednotlivé zmeny odôvodňuje ekonómka obce Mgr. Ružena
Pisárová. Zmeny rozpočtu sa týkajú navýšenia príjmovej aj výdavkovej časti bežného
rozpočtu a presunov medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Poslanci nemajú žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, starosta dáva hlasovať za prijatie zmien v rozpočte
obce Rozpočtovým opatrením č. 2/ 2016
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Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
K bodu č. 9 Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, s predmetným materiálom sa poslanci
s predstihom oboznámili, nemali k nemu žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dáva hlasovať za prijatie VZN č.2/ 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača
Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Pača
K bodu č. 10 Schválenie Smernice č.1/2016 o registratúrnom poriadku
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, s predmetným materiálom sa poslanci
s predstihom oboznámili, nemali k nemu žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dáva hlasovať
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Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 11/2016
Obecné
zastupiteľstvo
o registratúrnom poriadku

v Pači

schvaľuje

Smernicu

č.1/2016

K bodu č. 11 Schválenie Smernice č. 2/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Pača
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, s predmetným materiálom sa poslanci
s predstihom oboznámili, nemali k nemu žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dáva hlasovať
Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Smernicu č. 2/2016 určujúcu
postupy vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Pača
K bodu č. 12 Schválenie Smernice č. 3/2016

určujúcej zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
v podmienkach obce Pača
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, s predmetným materiálom sa poslanci
s predstihom oboznámili, nemali k nemu žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dáva hlasovať
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Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Smernicu č. 3/2016 určujúcej
zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. v podmienkach obce Pača
K bodu č. 13 Schválenie Smernice č. 3/2016 upravujúcej záväzné postupy pri
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z.z.
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, s predmetným materiálom sa poslanci
s predstihom oboznámili, nemali k nemu žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dáva hlasovať
Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Smernicu č. 3/2016 upravujúcej
záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č.438/2015 Z.z.
K bodu č. 14 Schválenie Bezpečnostného projektu IS na ochranu osobných údajov
Predkladá starosta obce p. Ladislav Zagiba, odôvodňuje potrebu vypracovania
Bezpečnostného projektu informačných systémov na ochranu osobných údajov, k
predmetnému materiálu nemali poslanci k nemu žiadne pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy, starosta obce dáva hlasovať
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Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Bezpečnostný projekt IS na
ochranu osobných údajov
K bodu č. 15 Schválenie Sadzobníka cien vydaného obcou Pača
Predkladá starosta obce, odôvodňuje, že niektoré stroje a prístroje zakúpené obcou neboli
v sadzobníku cien obce Pača doriešené, preto predkladá nový Sadzobník cien, po diskusii
a niektorých zmenách oproti predloženému návrhu dáva hlasovať
Hlasovanie :
Za :

6

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Neprítomný :

1

Lýdia Manková, Mgr. Dana Sústriková, Štefan Gajdoš,
Miloš Vőlďák, Ivan Šoltés, Igor Urbančík

Igor Zagiba

• Uznesenie č.16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Pači schvaľuje Sadzobník cien vydaného obcou
Pača
k bodu č.16 Správa starostu obce o uskutočnených a pripravovaných aktivitách
Starosta obce oboznamuje prítomných poslancov a členov komisie
Z uskutočnených :
-Obec dala zhotoviť energetický audit obecných budov z dôvodu úspor energií
Plánujú sa akcie :
-Deň detí, táto akcia sa uskutoční s akciou usporadúvanou každoročne Dobrovoľným
hasičským zborom v Pači v areály Denného stacionára 23. Júla 2016
Apeluje na poslancov :
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-opätovne vyzýva na účasť poslancov OZ na akciách usporadúvaných obcou
-komisia športu, kultúry, mládeže a vzdelávania – z akého dôvodu sa neuskutočnila akcia
„Srnčím chodníkom“
Obecné zastupiteľstvo Obce Pačav súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie správu starostu obce o uskutočnených a pripravovaných aktivitách
K bodu č. 17 Rôzne, organizačné záležitosti
- Starosta obce oboznamuje, že z dôvodu pretrvávajúceho sucha je potrebné dôrazné šetrenie
vodou z obecného vodovodu, rozmáha sa napĺňanie bazénov, je potreba apelovať aj na
obyvateľov, obec uverejní šetrenie aj prostredníctvom miestneho rozhlasu
- obec zverejní zámer o odpredaj prebytočného majetku, konkrétne parcely 94/1 a budovy
skladu materiálu o ktorý prejavila záujme Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov –
Pozemkové spoločenstvo v Pači
- odpredaj pozemkov p. Rusňákovi, Helcmanovi, Zagibovi a Bortákovej je v štádiu riešenia,
je potrebné zhotoviť Geometrické plány a následne sa pristúpi k samotnému odpredaju
pozemkov.
-obec oslovila obec Hrušovo z Ukrajiny, prejavila záujem o družobnú cezhraničnú
spoluprácu, uvažuje sa o plánovaní pracovnej cesty do obce.
K bodu č. 18 Interpelácie poslancov
-p. Lýdia Manková poukazuje na problém s deťmi a mládežou, nemajú a kde stretávať, bolo
by vhodné vyhradiť im priestory
-Mgr. Dana Sústriková upozorňuje, že na ul. Južnej je vysypaný štrk, obec by mala vyčistiť
komunikáciu
-p. Igor Zagiba poukazuje na nutnosť pripraviť Verejné zhromaždenie občanov a riešiť
problémy obce, jednotlivých obyvateľov ako aj spoločností (Urbár, Lesospol) ako i denný
stacionár
K bodu č. 19 Diskusia
-starosta obce v diskusii uvádza o dianí vo futbalovom oddiele, viacero hráčov odišlo za
prácou do zahraničia, nezáujem mládeže o futbal, keď táto kríza bude pretrvávať, asi sa
ukončí futbal v obci
-Mgr. Sústriková oboznamuje, že spevácka skupina Bučina sa zúčastní a bude sa podieľať na
Rejdovských slávnostiach, obec by mohla prispieť menšou finančnou sumou cca 100 ,- eur na
technické zabezpečenie prezentácie obce

K bodu č. 20 Schválenie uznesení
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Predniesla predsedníčka Návrhovej komisie Mgr. Dana Sústriková, kde prítomných
oboznámila s návrhom prijatých uznesení z 9. Zasadnutia OZ, kde jednotlivé uznesenia
zhrnula nasledovne :
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Pači na svojom 9.zasadnutí dňa 30. Júna 2016 prijíma tieto
uznesenia

• Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pača berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015

• Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pača berie na vedomie Správu audítora
o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2015

• Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Pača za rok 2015
s výrokom „bez výhrad“

• Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením
č. 2/2016

• Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pača

• Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č.1/2016 o registratúrnom
poriadku

• Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 2/2016 určujúcu postupy
vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Pača

• Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č.3/2016 určujúcu zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z.z. v podmienkach obce Pača

• Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 3/2016 upravujúcej záväzné
postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z.z.
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• Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo
osobných údajov

schvaľuje Bezpečnostný projekt IS na ochranu

• Uznesenie č.16/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník cien vydaného obcou Pača
21. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.
Zapísala : Mgr. Ružena Pisárová

......................................................
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Dana Sústriková

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

Lýdia Manková

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