Obecné zastupiteľstvo Obid
XIX/2021/III-Zas

16.06. 2021

UZNESENIA

Z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 16. 06. 2021 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Obid

Uznesenia zo zasadnutia číslo: XIX/16062021/III-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2020
4. Návrh VZN č. 5/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pôžičky
obyvateľom obce
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
6. Územný plán obce Obid - aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie
7. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
8. Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2021
9. Čerpanie z fondu opráv - bytové domy
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom XIX. zasadnutí dňa 16. 06. 2021 na základe
predložených a návrhov a pripomienok:
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K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 16/2021
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 17/2021
volí
poslancov OZ: Mgr. Klaudia Szabóová a Tomáš Páldi za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 18/2021
schvaľuje
v súlade s § llods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia č. V/ 21022000/V-Zas bod č. 17 správu o stave plnenia uznesení

K bodu č. 3 - Záverečný účet obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2020 a
Uznesením č. 19a/2021
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.
Uznesením č. 19b/2021
schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2020
Uznesením č. 19c/2021
schvaľuje
použitie prebytku celkového hospodárenia podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 116 050,09 EUR.
Uznesením č. 19d/2021
schvaľuje
použitie rozdielu finančných operácií v sume 97 681,47 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné výdavky a na kapitálové výdavky.
Zároveň schvaľuje zmeny v rozpočte nasledovne:
a) zvýšenie príjmov na účte 453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 97 681,47
EUR
b) zvýšiť bežné výdavky 15 681,47 EUR
c) zvýšiť kapitálové výdavky na nasledovné investície:
projektová dokumentácia kanalizácie obce
úprava cestných komunikácií
2

18 000,00 EUR
20 000,00 EUR

nákup pozemkov
realizácia projektu „Oddychová zóna“
navýšenie rekonštrukcie verejného osvetlenia

20 000,00 EUR
20 000,00 EUR
4 000,00 EUR

K bodu č. 4 - Návrh VZN č. 5/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a pôžičky obyvateľom obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh a VZN č. 5/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a pôžičky obyvateľom obce a
Uznesením č. 20/2021
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie obce Obid č. 5/2021 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a pôžičky obyvateľom obce vrátane navrhovaných a schválených zmien
znenia návrhu:
1. § 3 sa dopĺňa o: „Oprávnená osoba je povinná na výzvu obce preukázať skutočné
výdavky, na ktoré jej bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi v hotovosti, a to
predložením pokladničných dokladov, faktúr a dokladov o úhrade faktúry.
2. § 8 sa dopĺňa o: Zmluva o poskytnutí pôžičky musí obsahovať najmä:
výšku pôžičky
účel pôžičky
lehoty splatnosti pôžičky
výšku splátok
povinnosť oprávnenej osoby na predloženie vyúčtovania obce do 30 dní - doklad
o použití pôžičky
poučenie oprávnenej osoby o vrátení pôžičky, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa
poskytla

K bodu č. 5 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok
2021 a
Uznesením č. 21/2021
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Obid na 2. polrok 2021

K bodu č. 6 - Územný plán obce Obid - aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Územný plán obce Obid - aktualizáciu územnoplánovacej
dokumentácie a
Uznesením č. 22a/2021
schvaľuje
obstarávanie Územného plánu obce Obid - Zmeny a doplnky č. 1
Uznesením č. 22b/2021
ukladá
obecnému úradu zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Obid - Zmeny a doplnky č.l
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K bodu č, 7 - Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu Komisie na ochranu verejného záujmu a
Uznesením č. 23/2021
berie na vedomie
správu Komisie na ochranu verejného záujmu o vykonaní previerky oznámenia starostky obce
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
verejných funkcionárov za rok 2020

K bodu č. 8 - Žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok 2021
a
Uznesením č. 24/2021
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci
na základe žiadostí, v zmysle VZN obce Obid č. 4/2021 nasledovne:
250.00 EUR
1 400,00 EUR
350.00 EUR
1 150,00 EUR
800.00 EUR
10 000,00 EUR

1. Obidský citarový súbor
2. Klub dôchodcov Obid
3. SZZO 12-23 Obid, Vinohradnícky spolok
4. ZMRŠ MŠ Obid
5. Vegyeskórus Ebed
6. Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Obid

Poskytnutie sponzorského daru v sume 2 000 EUR Julianne Kremmerovej, bytom Nána,
Hviezdoslavova 11 na úhradu nákladov na zhotovenie a vydanie Monografie obce Obid.
Z dôvodu kvantifikácie schválených finančných prostriedkov spoločenským organizáciám
pôsobiacim v obci je potrebné vykonať úpravu rozpočtu obce na rok 2021:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 a
Uznesením č. 25/2021
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne:
Navýši bežný rozpočet na funkčnej klasifikácii 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde
neklasifikované v sume 3 950,00 EUR zo sumy 10 000,00 EUR na sumu 13 950,00 EUR.

K bodu č. 9 - Čerpanie z fondu opráv - bytové domy
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo čerpanie f fondu opráv - bytové domy a
Uznesením č. 26/2021
schvaľuje
limit čerpania z fondu opráv v sume 3 000 Eur na bytové domy v roku 2021.
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