ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. decembra 2012 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Katarína Turzová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Mária Kalamenová, poslankyňa

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec

Jozef Surový, poslanec

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa

Ing. Katarína Mináriková, HK

Ing. Eva Podmajerská, ekonóm a rozpočtár obce

Neprítomní

Hostia
Viď prezenčná listina

ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných
8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné Začiatku OZ sa
nezúčastnila Mgr. Júlia Palčeková.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Pani Kantoríková navrhla doplniť program OZ o bod rôzne.
Poslanci schválili program s doplneným bodom 5. Rôzne a a následne bude pokračovať bod
6. Ukončenia zasadnutia.
Uznesenie č. 223/2012
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ bude rokovať podľa programu so zapracovaním navrhnutej zmeny.
Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0
15.05 sa na zasadnutie OZ sa dostavila aj Mgr. Júlia Palčeková a počet poslancov sa zvýšil na
9.
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3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Mgr. Miroslava Švehlová - predseda
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Mária Kalamenová - člen
Uznesenie č. 224/2012
OZ v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Miroslava Švehlová - predseda
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Mária Kalamenová - člen
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Jozef Surový
2/ Mgr. Jaroslava Pajgerová
Písaním zápisnice poveril: seba
4/ Hlavné body rokovania
4.1 Návrh a schvaľovanie zmien rozpočtu na rok 2012
Ing. Eva Podmajerská predložila návrhy na zmenu rozpočtu. Vyplývajú z potreby uzavrieť rok
bez vykázania mínusových položiek na finančnom výkaze k 31. 12. 2012. Zmeny sa týkajú
najmä úprav položiek odvodov do poisťovní za členov komisií a poslancov OZ, ktoré neboli
narozpočtované v dostatočnej výške a bolo potrebné ich upraviť.
Ing. Kantoríková sa spýtala, či odvody o ktorých sa rozprávame sú len na poslancov a členov
komisií, alebo aj na zamestnancov. To isté sa spýtal aj Bc. Pavol Ondrejka.
Odvody sa týkajú len poslancov a členov komisií, tie bolo potrebné upraviť, pretože boli pri
schvaľovaní rozpočtu na tento rok zahrnuté do celej sumy plánovanej na odmeny poslancov
a členov komisií.
Bol predložený návrh, ktorý vlastne patril do bodu rôzne, ale keďže sa týkal aj schvaľovaných
zmien, tak ho pani Kantoríková a pán Ondrejka navrhli na diskusiu už v tomto bode. Chceli by
v tomto roku ešte mimoriadne odmeniť členov kultúrnej komisie. Do rozpravy sa zapojila aj
predsedníčka tejto komisie pani Turzová, ktorá vysvetlila, že sa jej zdá veľmi málo za prácu
jej členov odmena podľa odmeňovacieho poriadku. Jej členovia trávia veľa času prípravou
všetkých aktivít a zdá sa jej nespravodlivé dostávať peniaze len za zasadnutia.
K tomuto sa pridala aj pani Kantoríková, ktorá si myslí, že za zasadnutie komisie trvajúce do 2
hodín je odmena 10,- EUR ako tak primeraná, ale dlhšie zasadnutie by malo byť odmeňované
viac.
Starosta na túto tému povedal, že by bolo vhodné takéto veci pripraviť dostatočne včas pred
zasadnutím OZ, aby k tomu vedeli zamestnanci OcÚ pripraviť potrebné podklady a prepočty,
ako by sa to dotklo rozpočtu v tomto roku. Tiež by bola takáto mimoriadna odmena veľmi
komplikovaná, ak by sa riešila v posledných dňoch tohto roka, pretože odmeny za rok 2012
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už pre členov komisií boli vypočítané podľa predložených zápisníc a prezenčných listín
z jednotlivých komisií a z veľkej časti už aj vyplatené. Navrhol, aby sa táto požiadavka riešila
až v novom roku a bolo by určite vhodné, v prípade záujmu poslancov OZ pozmeniť poriadok
odmeňovania členov komisií. Vyzval predsedov komisií, aby dostatočne zavčasu pred
januárovým zasadnutím OZ v roku 2013 zaslali svoje pripomienky a návrhy k tomuto
dokumentu.
Rozprava k bodu o zmenách rozpočtu bola ukončená. Starosta dal hlasovať o návrhu
uznesenia.
Uznesenie č. 225/2012
A: Prerokovalo
Navrhované zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 6
B: Schvaľuje
Predložené zmeny rozpočtu obce v členení ako boli predložené v zmenovom liste č. 6 na OcZ
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne
Bod v rôznom sa vyriešil v bode č. 4 pri schvaľovaní zmien rozpočtu. Iné témy v bode rôzne
neboli predložené.
6/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval
prítomným za účasť. (15.30 hod.)

Starosta obce: Radomír Brtáň

Zapisovateľ:

Overovatelia:
__________________________
Mgr. Jaroslava Pajgerová

________________________
Jozef Surový

V Košeci, 27. 12. 2012
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