Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šimonovce
konaného dňa 13.05.2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Bc. Ernest Lakatoš, starosta obce
Poslanci : MVDr.Ladislav Lang, Peter Šesták, Štefan Čavnicky, Bőd Štefan
Tibor Oláh
––––––
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Renáta Adorjánová, zam. obce

Verejnosť:

–––––
....................................................................................................
...................................................................................................

PROGRAM:
1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šimonovciach
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Vysporiadanie obecných pozemkov – verejná obchodná súťaž na obecné pozemky
5. Úprava rozpočtu
6. Schválenie majetkových priznaní vedúcich pracovníkov
7. Oznámenie o podaných a schválených projektoch
- Program Progress – na MŠ
- Projektu: Tábor pre detí
- Prihláška ZŠ a MŠ do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Havarijný stav – okná ZŠ
- Rákóczi Szovetség – fin.prostriedky
8.Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013, a informatívna správa o plnení
uznesení OZ v Šimonovciach
9. Organizovanie Festivalu školských klubov detí a žiakov 1.stupňa ZŠ dňa 18.6.2014 o 9.00 hod.v
kutlrúneom dome v Šimonovciach – Detský úsmev – Gyermekmosoly
10.Deň detí
11. Žiadoť o vyjadrenie k projektu „Optická sieť zemná (Šimonove – Drňa)“ – Gemernet s.r.o. Rimavská
Seč
12.Rôzne
- Voľby do Európskeho parlamentu
- Aktivačné práce
- Oznámenie o podaní daňového priznania BOVIBA s.r.o.
- Deň Zeme – Vyčitime si Slovensko dňa 6.5.2014
- Riešenie havarijného stavu – strecha ZŠ
13.Návrh, a schválenie uznesenia
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Bc.Ernest Lakatoš, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: ––––

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Bőd Štefan, Čavnicky Štefan
Zapisovateľka:
Renáta Adorjánová
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Šimonovce
schvaľuje
program rokovania s
Hlasovanie:

za:
5 počet (Čavnicky Š., Lang L., Oláh T., Šesták Š., Bőd Š.)
proti :
0 počet
zdržal sa: 0 počet

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šimonovciach
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Vysporiadanie obecných pozemkov – verejná obchodná súťaž na obecné pozemky
5. Úprava rozpočtu
6. Schválenie majetkových priznaní vedúcich pracovníkov
7. Oznámenie o podaných a schválených projektoch
- Program Progress – na MŠ
- Projektu: Tábor pre detí
- Prihláška ZŠ a MŠ do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Havarijný stav – okná ZŠ
- Rákóczi Szovetség – fin.prostriedky
8.Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013, a informatívna správa o plnení
uznesení OZ v Šimonovciach
9. Organizovanie Festivalu školských klubov detí a žiakov 1.stupňa ZŠ dňa 18.6.2014 o 9.00 hod.v
kutlrúneom dome v Šimonovciach – Detský úsmev – Gyermekmosoly
10.Deň detí
11. Žiadoť o vyjadrenie k projektu „Optická sieť zemná (Šimonove – Drňa)“ – Gemernet s.r.o. Rimavská
Seč
12.Rôzne
- Voľby do Európskeho parlamentu
- Aktivačné práce
- Oznámenie o podaní daňového priznania BOVIBA s.r.o.
- Deň Zeme – Vyčistime si Slovensko dňa 6.5.2014
- Riešenie havarijného stavu – strecha ZŠ
13.Návrh, a schválenie uznesenia
14. Záver
Informácia o plnení uznesení
Všetky predchádzajúce uznesenia sú splnené.

K bodu č. 4 Vysporiadanie obecných pozemkov – verejná obchodná súťaž na obecné pozemky

Pozemky vo vlastníctve obce podľa zákona môžeme dať do prenájmu len na základe verejnej obchodnej
súťaži.
OZ ukladá – zavolať vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa pod obecným úradom (nákup pozemkov)
K bodu č. 5: Úprava rozpočtu
Samostatná referentka – Adorjánová informovala zastupiteľstvo o úprave rozpočtu dňa 29.3.2014 por.číslo
rozp.opatrenia č. 1
Príjmy bežné: 255 467,72 €
Výdavky bežné: 255 635,60 €
Kapitálové príjmy: 0
Kapitálové výdavky: 0
Finančné operácie – príjmy: 167,88 €
Finančné operácie – výdavky: 0
Uznesenie č. 2/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Šimonovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
úpravu rozpočtu dňom 29.03.2014 s por.číslom rozpočtového opatrenia č. 1.
Spôsob hlasovania:
Celkový počet poslancov obce Šimonovce 5:
Počet prítomných poslancov obce Šimonovce 5:
Hlasovanie:
za:
5 počet (Lang L., Šesták Š., Čavnicky Š., Oláh T., Bőd Š.)
proti :
0 počet
zdržal sa: 0 počet
K bodu č. 6: Schválenie majetkových priznaní vedúcich pracovníkov
Majetkové priznanie za rok 2013 podali: Bc. Lakatoš Ernest, Mgr. Petiková Klaudia, Bc. Balázsová Zuzana,
Mgr. Lackaová Irena, Péterová Helena
Uznesenie č. 3/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Šimonovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
že majetkové pomery zamestnancov nepresahujú súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených
príjmov.
Spôsob hlasovania:
Celkový počet poslancov obce Šimonovce 5:
Počet prítomných poslancov obce Šimonovce 5:
Hlasovanie:
za:
5 počet (Lang L., Šesták Š., Čavnicky Š., Oláh T., Bőd Š.)
proti :
0 počet
zdržal sa: 0 počet

K bodu č. 7: Oznámenie o podaných a schválených projektoch
Starosta obce oboznámil poslancov o podaných resp. schválených projektoch:
a) Program Progress – 4000 ,- € na výmenu okien MŠ Šimonovce,
b) Prebiehajú ostatné projekty: Tábor pre detí, bol podaný projekt na havarijný stav ZS
K bodu č. 8: ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013, informatívna správa
o plnení uznesení OZ
Poslanci boli informovaní o správe
K bodu č. 9:Festival školských klubov detí a žiakkov 1.stupňa ZS bude tento rok organizovaný
v Šimonovciach
K bodu č. 10: Deň detí
Starosta navrhuje zorganizovať deň detí
K bodu č. 11: Žiadosť Gemernet
OZ poveruje starostu vyzvať Ing.Molnára o podaní podrobnej správy
Uznesenie č. 3/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Šimonovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje starostu
aby poprosil Ing. Molnára o podaní podrobnej správy ohľadom projektu.
Spôsob hlasovania:
Celkový počet poslancov obce Šimonovce 5:
Počet prítomných poslancov obce Šimonovce 5:
Hlasovanie:
za:
5 počet (Lang L., Šesták Š., Čavnicky Š., Oláh T., Bőd Š.)
proti :
0 počet
zdržal sa: 0 počet
K bodu č. 8: Návrh a schválenie uznesení
Návrh uznesení boli jednohlasne schválené.
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.10 h.
Zapísala: Renáta Adorjánová
....................................................
Bc. Ernest Lakatoš
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Bőd Štefan

........................................
Čavnicky Štefan

