Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň konaného dňa 28. júna 2016 v
zasadačke Obecného úradu v Hornej Potôni.

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny -príloha č. 1
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č. 2
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
5. Správa riaditeľa ZŠ o počte zapísaných detí do I. ročníka
6. Aktuality, žiadosti
7. Záver
Rokovanie:
K bodu č. 1 a 2 – otvorenie rokovania/voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Rokovanie otvoril a viedol Tivadar Sidó, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané podľa platných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení – na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, ospravedlnili sa : Jozef Lipovský. Prítomná bola aj hlavná kontrolórka obce a
riaditeľ ZŠ Mgr. Zoltán Horváth. Po privítaní starosta obce dal hlasovať o programe 5. verejného
zasadnutia OZ Horná Potôň. Poslanci program jednohlasne schválili.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Lelkes Juraj a Tóthová Silvia a za zapisovateľku:
Agáta Szűcsová - poslanci návrh starostu jednohlasne schválili.
uznesenie č. 01-05/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 8/ 0 / 0
K bodu č. 3
Ing. Sibyla Szabóvá podala informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2. V súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa vykonáva zmena rozpočtu obce
Horná Potôň na rok 2016 rozpočtovým opatrením. Zmeny v navrhovanom rozpočte sa týkajú
úpravy bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Obecné zastupiteľstvo na základe rozpočtového opatrenia č. 2 schvaľuje zmenu rozpočtu obce na
rok 2016.
uznesenie č. 02-05/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 8 / 0 / 0
K bodu č. 4
Ing. Sibyla Szabóvá hlavná kontrolórka
– predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. Pri
zostavovaní plánu kontrolnej činnosti vychádzala zo zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje
rozsah kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť zameriava na kontrolu dodržiavania zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.
uznesenie č. 03-05/2016

Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 8 / 0 / 0
K bodu č. 5 – Správa riaditeľa ZŠ – Mgr. Zoltán Horváth
Riaditeľ základnej školy Mgr. Zoltán Horváth oboznámil prítomných o aktualitách na škole. Podľa
posledných informácií počet detí v školskom roku 2016/2017 bude 73. Do prvého ročníka bolo
zapísané len 1 dieťa, ale podľa vyjadrenia riaditeľa a po ústnej dohode s rodičmi sa predpokladá
nárast žiakov na 5-6.
Riaditeľ školy vo svojom príspevku ďalej uviedol, že záväzky voči SPP za neuhradené faktúry sú
vo výške 11 600 eur.
Starosta obce informoval prítomných, že 53 detí je zapísaných do materskej školy. K riadnemu
zabezpečeniu výchovného procesu v materskej škole je potrebné prijať jednu pedagogickú silu na
plný úväzok. Nakoľko do 1. ročníka ZŠ bolo zapísané len 1 dieťa, sa prijalo rozhodnutie v
obecnom zastupiteľstve, že v školskom roku 2016/2017 sa zlučuje 1. a 2. ročník základnej školy t.j.
na I. stupni sa bude vyučovať v troch triedach. Pre učiteľku základnej školy, ktorá nebude mať
uplatnenie na I. stupni, ponúka obec pracovné miesto v materskej škole na 1 školský rok.
uznesenie č. 04-05/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 6 / 0 / 2
K bodu č. 6 – Aktuality, žiadosti
1.
Výmaz Miestneho národného výboru Horná Potôň, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Pšn, vl. Č. 10011/T, vzhľadom na to, že obec žiadnu v registri
zapísaných činností už nevykonáva, a vzhľadom na § 28 a § 31 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v zmysle ktorých ustanovení zákon č. 69/1967 Zb.
o národných výboroch bol zrušený a ku dňu účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. na obce prechádzajú
pôsobnosti, ktoré patrili podľa osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom.
uznesenie č. 05-05/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 8/ 0 /0
2.
Poslanec György Csiba naznačil, že do materskej školy neboli prijaté všetky deti, lebo má
informácie, že z Čečínskej Potône riaditeľka odmietla prijať dvoch detí.
Starosta obce na nasledujúcom zasadnutí predloží získané informácie obecnému zastupiteľstvu v
tejto veci.

K bodu č. 7– Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
OZ ukončil.
Overovatelia:

Juraj Lelkes
Tóthová Silvia

Zapisovateľka: Agáta Szűcsová
Starosta obce: Tivadar Sidó

