Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2012 v zasadačke Obecného
úradu v Šelpiciach
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ružena Opálková, starostka obce
Miroslav Vlachovič
Peter Poliak
MUDr. Ida Obetková
Božena Vadovičová
Ing. Jaroslav Jurči
Peter Kučera
Anna Haladová, hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Branislav Vadovič
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šelpiciach otvorila a viedla Ružena Opálková,
starostka obce. V úvode privítala poslancov a ostatných prítomných a skonštatovala, že
počet prítomných poslancov je 6, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Šelpiciach je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Návrh programu bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
3. VZN č. 2/2012 o udeľovaní ocenení obce Šelpice.
4. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013.
5. Zásady hospodárenia s majetkom obce Šelpice..
6. Urbanistická štúdia IBV Za humnami.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r.2013.
8. Rozpočet obce na r. 2013.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.
Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.
2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Miroslav Vlachovič
Božena Vadovičová
Zapisovateľka: Andrea Kekeláková
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Kontrola uznesenia zo dňa 05.10.2012:
a/ dotazy občanov v diskusii – boli zodpovedané a doriešené.
3. VZN č.2/2012 o udeľovaní ocenení obce Šelpice.
Starostka obce oboznámila s VZN č. 2/2012 o udeľovaní ocenení obce Šelpice a po
prerokovaní poslancami bolo schválené.
Hlasovanie za VZN č. 2/2012:
Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

4. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013.
Starostka obce stručne oboznámila s VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku na rok 2013 a po prerokovaní poslancami bolo schválené.
Hlasovanie za VZN č. 3/2012:
Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Starostka obce oboznámila so Zásadami hospodárenia s majetkom obce a po prerokovaní
poslancami boli schválené.
Hlasovanie za Zásady hospodárenia s majetkom obce:

Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Urbanistická štúdia IBV Za humnami.
Starostka informovala o vypracovaní Urbanistickej štúdie IBV Za humnami za účelom
výstavby rodinných domov.
Hlasovanie za Urbanistickú štúdiu IBV Za humnami:

Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2013.
Hlavná kontrolórka p. Anna Haladová prečítala stanovisko k Návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k Návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a doporučuje
tento návrh schváliť OZ.
8. Rozpočet obce na rok 2013-2015.
a/ p. Irena Fíbová predložila návrh rozpočtu obce na rok 2013-2015, ktorý bol po
prerokovaní poslancami schválený
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Hlasovanie za rozpočet obce na rok 2013-2015:

Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

b/ p. Irena Fíbová predložila úpravu rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3-12,
a úprava bola poslancami schválená
(Rozpočtové opatrenia č. 3-12 sú uvedené v Prílohe č.1)
Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce na rok 2012:

Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
Hlavná kontrolórka p. Anna Haladová oboznámila s plánom kontrolnej činnosti na
I. polrok 2013.
10. Rôzne.
-starostka informovala o Zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou Šelpice a ZSE
Distribúcia, a.s. Bratislava.

Hlasovanie za Zmluvu o zriadení vecných bremien:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

-p.Poliak oboznámil prítomných s listom od spoločnosti A.S.A Trnava, spol. s r.o.
o úprave cien na rok 2013, ktorý je zverejnený aj na web stránke obce,
-starostka informovala o novom Zákone č. 345/20012 z 18.10.2012 o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- starostka ďalej oboznámila s pripravovanými akciami:
* 26.12.2012 o 17.00 h. Vianočný koncert s Ľubom Virágom
* 31.12.2012 Privítanie Nového roka 2013
11. Diskusia
- p. Pavol Ďuriš – dotaz na vybudovanú kanalizáciu, vo veci zriadenia kanalizačnej
prípojky k jeho rodinnému domu.
Odpovedala starostka obce, že všetky náležitosti v tejto veci boli vysvetlené na stretnutí
občanov predmetnej ulice a taktiež p. Ďurišovi bol zaslaný aj list, v ktorom mu bolo dané
stanovisko obce.
12. Návrh na uznesenie
Predkladá: Božena Vadovičová, poslankyňa obce a overovateľ zápisnice.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
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Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie:

Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Poslanci schválili Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2012.
Uznesenie tvorí písomnú prílohu zápisnice.

13. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Overovatelia:
Miroslav Vlachovič

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

Božena Vadovičová

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

Zapísala:
Andrea Kekeláková

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

...................................
Ružena Opálková
starostka obce

Originály zápisnice podpísané

Prílohy: č. 1 – Rozpočtové opatrenia č. 3-12
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