ZÁPISNICA
napísaná z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica konaného dňa
31.03.2017 o 19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Helena Mališová
Emil Maguščák, kontrolór obce
XI.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril
a viedol starosta obce Ing. Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal
všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s programom
zasadnutia.

Program XII. zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesení z XI. zasadnutia OZ.
4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2017
5. Informatívna správa o projektoch
6. Informatívna správa o žiadostiach o NFP na rok 2017
7. Rôzne:
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing.Jaroslava Sukeľa a Jozefa Olexika, do
návrhovej komisie B.Varháča, M..Sukeľa a M.Maguščáka. Za zapisovateľku Helenu Mališovú,
administratívnu pracovníčku obce. Tento návrh bol následne schválený všetkými poslancami OZ. V
tomto bode bol schválený aj program XII. Zasadnutia OZ.
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 11 z XI. zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2016
K bodu 4: V tomto bode vystúpila Helena Mališová a predniesla OZ plnenie rozpočtu príjmov a
výdavkov za obdobie 01-03/2017, ďalej informatívnu správu o hospodárení obce za obdobie 0103/2017, stav na bežných účtoch, na účte SF, zostatok dlhodobého bankového úveru, stav ostatných
záväzkov . ( Plnenie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.)
K bodu 5: V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval o neschválených projektoch, do
ktorých sa obec zapojila a to:
A/ Kompostovisko v obci Nižná Sitnica – rozhodnutie MŽP SR o neschválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z dôvodu, že žiadosť nesplnila podmienku poskytnutia príspevku a
to : podmienky splnenia kritérií pre výber projektov- hodnotiace kritéria.
B/
Zníženie energetickej náročnosti DSPS- rozhodnutie Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia o
neschválení žiadosti o NFP z dôvodu, že žiadosť nesplnila podmienku splnenia hodnotiacich kritérií
( v rámci kategórie podmienok Kritéria pre výber projektov.)
K bodu 6: V tomto bode starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní
žiadosti o NFP na rok 2017 a to: zaslanie žiadosti na zateplenie budovy DSPS /Envirofond/,

zaslanie žiadosti na MFSR- odstránenie havarijného stavu strechy DS, žiadosť o poskytnutie NFP
pre DHZ obce, zaslanie žiadosti na úrad PSK-Kultúra-projekt s názvom „ U Šitnici na valale“ďalej
zaslanie žiadosti o poskytnutie príspevku na údržbu vojnového hrobu.
K bodu 7: V tomto bode vystúpil starosta a informoval poslancov:
a/ o potrebe zriadenia novej webovej stránky obce, predniesol návrh riešenia pre realizáciu a
prevádzku webového sídla obce a ponuku na spoluprácu pre realizáciu a prevádzku/nájom/, v
tomto bode OZ schválilo zriadenie novej web stránky obce.
b/ zriadenie miestnosti pre FK Nižná Sitnica, starosta informoval o priebehu prác pri stavebných
prácach pri zriaďovaní miestnosti
K bodu 8: V tomto bode vystúpil poslanec OZ Ing. J.Sukeľ ohľadom budovy súpisné číslo 17 a
neudržiavaného pozemku, v tomto bode sa poslanci zhodli aby obec oslovila vlastníkov
neobývaného rodinného domu a dohodla prípadné riešenie s vlastníkmi budovy a pozemku.
Návrh na uznesenie
z XII. Zasadnutia OZ
ktoré bolo schválené jednomyseľne 5 poslancami OZ.

predniesol Martin Maguščák,

Na záver XII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a XII. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
...........................................
...........................................

Zapísala: Helena Mališová

Ing. Rakár Stanislav
starosta obce

ZÁPISNICA
napísaná z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica konaného dňa
16.06.2017 o 19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 4 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
1 poslanec neprítomný-ospravedlnený
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Emil Maguščák, kontrolór obce
Helena Mališová, administr.zamest.

XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril
starosta obce Ing. Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých
prítomných a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesení z XII. zasadnutia OZ.
4.Audítorská správa o výsledku overenia účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za
rok 2016.
Audítorská správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016
5.Výročná správa a návrh na záverečný účet obce Nižná Sitnica za rok 2016
6. Správa hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu k 31.12.2016
7.Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
9.Informatívna správa o hospodárení obce za obdobie 01-05/2017
10. Organizácia a financovanie akcie "U Šitnici na valale"
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2017
12 . Rôzne:
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie a záver.

K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Olexika a p. Martina Maguščáka.
Do návrhovej komisie poslanca Ing.J.Sukeľa a B.Varháča. Za zapisovateľku Helenu Mališovú.
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 12/2016 zo XII. zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2017.
Konštatoval, že OZ schválilo na svojom 12.zasadnutí OZ zriadenie web stránky obce, ktorá je už v
súčasnej dobe zriadená.
K bodu 4: Vystúpila administratívna pracovníčka H.Mališová, ktorá prečítala správu nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2016 a správu nezávislého
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, ktoré vykonala firma AUDITCONSULTING, s.r.o., Vranov nad Topľou.
(Správa nezávislého audítora tvorí prílohu zápisnice)
K bodu 5: V tomto bode vystúpila administratívna pracov. H.Mališová a predniesla „Výročnú
správu a návrh na záverečný účet obce Nižná Sitnica za rok 2016“.
(Návrh na záverečný účet a výročná správa za rok 2016 tvoria prílohu zápisnice).
K bodu 6: V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce E. Maguščák a predniesol obecnému
zastupiteľstvu „Stanovisko obecného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nižná Sitnica za rok
2016“ na základe § 18 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení.
(Stanovisko hlav. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 tvorí prílohu zápisnice.)

K bodu 7,8,9 : Vystúpila p. Mališová, podala informáciu o plnení rozpočtu obce za 01-05/2017. V
bode 8 predniesla úpravu rozpočtu obce pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle
ustanovenia § 14 ods.2. Zákona č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.( v
prílohe). Zároveň v bode 9 oboznámila obecné zastupiteľstvo o stave na bežných účtoch obce, na
účte SF a RF, zostatku pokladne k 31.05.2017 a o zostatku dlhodobého úveru.
(Plnenie rozpočtu za 1-5/2017 , rozpočtové opatrenie č. 1/2017, stav účtov a pokladne, tvorí
prílohu tejto zápisnice zápisnice)
K bodu 10:
Vystúpil starosta obce Ing. Rakár, ktorý predniesol obecnému zastupiteľstvu
informáciu o organizovaní a financovaní akcie „U Šitnici na valale“, informoval o spoluúčasti obce
20 % v prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu podľa VZN PSK č. 57/2017, program 2, Kultúra a
informoval o potrebe dofinancovania akcie z prostriedkov obce, kde OZ navrhlo financovanie
akcie z vlastných prostriedkov do výšky 1.500 €. Ďalej informoval OZ o spoluúčasti obce vo výške
10% z poskytnutej dotácie v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR
– účel použitia odstránenie havarijného stavu na budove DS.
K bodu 11: V tomto bode vystúpil kontrolór obce E. Maguščák a predniesol Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2017.
( Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 tvorí prílohu zápisnice)
K bodu 12: Rôzne: Vystúpil starosta obce a informoval OZ o zradení novej web stránky obce
firmou WBX, Košice.
K bodu 13: Diskusia: V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných.
Návrh na uznesenie zo XIII. Zasadnutia OZ predniesol Ing. J.Sukeľ, ktoré bolo schválené
jednomyselne 4 poslancami OZ
Na záver XIII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a XIII. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
...........................................
...........................................

Ing. Rakár Stanislav
starosta obce

ZÁPISNICA
napísaná z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica konaného dňa
17.07.2017 o 19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Emil Maguščák, kontrolór obce

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril
starosta obce Ing. Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých
prítomných a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2 .Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesení z XIII. zasadnutia OZ.
4. Finančné, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnej akcie s názvom
U Šitnici na valale, dňa 22.07.2017
5 . Rôzne:
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie a záver.
K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Predniesol návrh programu zasadnutia. Za overovateľov zápisnice navrhol p. M.
Sukeľ, B.Varháč. Do návrhovej komisie poslanca Ing.J.Sukeľa a J.Olexik,M.Maguščák.
Zapisovateľ starosta obce, Ing.S. Rakár
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 13/2017 z XIII. zasadnutia OZ zo dňa 16.06.2017
K bodu 4: Starosta obce zhodnotil stav príprav na kultúrnu akciu s názvom U Šitnici na valale,
informoval o zakúpení materiálu na akciu a prebiehajúcich prípravách. Kultúrna akcia sa začne
kultúrnym programom, pre deti je pripravený skákací hrad, pre občanov obce, hostí a súbory sa
bude podávať občerstvenie. Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o schválenej dotácii
podľa VZN PSK č. 57/2017, program 2, Kultúra na projekt U Šitnici na valale v celkovej výške
1.000, 00 €, spoluúčasť obce na dotácii vo výške 20% z celkovej dotácie. Prostriedky z dotácie a
spoluúčasti budú použité na úhrady za vystúpenia folklórnych a tanečných skupín, ozvučenie akcie,
propagačný materiál, vecné dary. Ďalej o financovaní projektu z vlastných prostriedkov obce do
výšky 1.500,00 €, dofinancovanie bolo schválené uznesením č.13/2017, dňa: 16.6.2017- vlastné
finančné prostriedky budú použité na občerstvenie a materiálne zabezpečenie akcie.
K bodu 5,6: V bode rôzne nevystúpil nikto z prítomných, v bode diskusia vystúpili všetci prítomní
ohľadom pripravovanej kultúrnej akcie .
K bodu 7: Návrh na uznesie a záver: predniesol M. Maguščák, ktoré bolo schválené jednomyseľne
5 poslancami OZ.
Na záver XIV. Zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a XIV. Zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
…..........................................
…...........................................

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce
…................................................

ZÁPISNICA
napísaná z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica konaného dňa
29.09.2017 o 18,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Emil Maguščák, kontrolór obce
Helena Mališová, administratívna

XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril starosta
obce Ing. Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a
zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z XIV. zasadnutia OZ.
Plnenie rozpočtu za obdobie 01-08/2017
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Informatívna správa o hospodárení obce za obdobie 01-08/2017
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nižná Sitnica v nadväznosti na
novelizáciu zákona č. 9/2010 Z.z. - zákonom č. 94/2017 Z.z.v znení neskorších predpisov
8. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
9. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
10.Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie
11. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice
12. Vnútorný predpis vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie.
13. Organizačný poriadok obce Nižná Sitnica
14.Pracovný poriadok obce Nižná Sitnica
15.Zásady odmeňovania zamestnancov obce Nižná Sitnica /súčasť pracovného poriadku/
16.Návrh VZN Obce Nižná Sitnica č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
17. Rôzne:
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie a záver.
1.
K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Predniesol návrh programu zasadnutia. Za overovateľov zápisnice navrhol p.Ing.
Jaroslav Sukeľ, B.Barháč, do návrhovej komisie poslanca J.Olexik,M.Maguščák, M.Sukeľ.
Zapisovateľka Helena Mališová.
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 14/2017 z XIV. zasadnutia OZ zo dňa 17.07.2017.
K bodu 4: Plnenie rozpočtu za obdobie 01-08/2017, predniesla H.Mališová, plnenie príjmov a
výdavkov rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
K bodu: 5: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017, predniesla H.Mališová, bolo schálené všetkými
prítomnými poslancami OZ /rozpočtové opatrenie č.2/2017 tvorí prílohu zápisnice/
PRÍJMY
Rozpočet rok
2017

Schválený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č. 1/2017

Rozpočet po 1. úprave

Rozpočtové opatrenie
č.2/2017

Rozpočet po 2. úprave

Bežné príjmy

108.785,00

+14.330,00

123.115,00

+7.440,00

130.555,00

Kapitálové

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

príjmy
Finančné
operácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu:

108.785,00

+14.330,00

123.115,00

+7.440,00

130.555,00

VÝDAVKY
Rozpočet rok
2017

Schválený
rozpočet

Rozpočtové opatrenie
č. 1/2017

Rozpočet po 1. úprave

Rozpočtové opatrenie
č.2/2017

Rozpočet po 2. úprave

Bežné výdavky

89.989,00

+17.160,00

107.149,00

+10.522,00

117.671,00

Kapitálové
výdavky

13.156,00

-3.500,00

9.656,00

-3.082,00

6.574,00

Finančné
operácie

5.640,00

+670,00

6.310,00

0,00

6.310,00

Spolu:

108.785,00,00

+14.330,00

123.115,00

+7.440,00

130.555,

K bodu 6: V tomto bode H.Mališová predniesla informatívnu správu o hospodárení obce za
obdobie 01-08/2017, oboznámila OZ o stavoch na bankových účtoch obce, pokladne a bankových
úveroch.
K bodu 7: Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nižná Sitnica v nadväznosti na
novelizáciu zákona č. 9/2010 Z.z. - zákonom č. 94/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov,
predniesla H.Mališová, zásady upravujú spôsob podávania sťažností, prijímanie a evidenciu, spôsob
prešetrenia a vybavovania, lehoty, činnosť komisie OZ, definujú sťažnosť, vybavovanie sťažnosti,
pokiaľ tieto zásady neupravujú bližší postup pre vybavenie sťažností použije sa zákon č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach.
K bodu 8: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku- vytvorený v zmysle
zákona č.431/2002 o účtovníctve, definuje členenie majetku, oceňovanie majetku, obstaranie
majetku, účtovanie, analytickú evidenciu, spôsob odpisovania majetku, odpisový plán, vyraďovaciu
a likvidačnú komisiu
K bodu 9: Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie- vytvorený v súlade so zákonom
č.431/2002 o účtovníctve,definuje predmet inventarizácie, druh a formu vykonania inventarizácie,
zodpovednosť, spôsob vykonania, inventárne súpisy, inventarizačné rozdiely,výsledok
inventarizácie
K bodu 10: Vnútorný predpis pre obeh účtovných dokladov a finančné operácie -vytvorený v
zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, definuje obeh účtovných dokladov, príjem, odovzdávanie
, preskúmanie , schvaľovanie, účtovanie , archiváciu, definuje pojem účtovný doklad, záznam,
spôsob opravy účtovných dokladov, preskúmanie účtovných dokladov, obeh vlastných účtovných
dokladov, zmluvy, objednávky, faktúry, pokladničné doklady, ID, mzdové doklady- spôsob
prípravy, podpisovanie, ďalej uchovávanie a ochrana účtovných dokumentov
K bodu 11: Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice- vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 o
účtovníctve, definuje pojem pokladničné doklady, pokladničná kniha, limit pokladničnej hotovosti,
oprava poklad. dokladov- preskúmanie vecnej a formálnej správnosti, ďalej VP definuje povinnosti
pokladníka, určuje spôsob vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti
K bodu: 12: Vnútorný predpis vyraďovacej a likvidačnej komisie-upravuje postup pri posudzovaní
návrhov na vyraďovanie a likvidáciu majetku, určuje zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie,
spôsob likvidácie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce, členmi inventarizačnej a
likvidačnej komisie pre vykonanie inventarizácie- všetci poslanci OZ.
K bodu 13: Organizačný poriadok obce Nižná Sitnica,-upravuje postavenie a pôsobnosť obecného
úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry
úradu, dňom účinnosti organizačného poriadku 01.10.2017 sa zrušuje Organizačný poriadok obce

Nižná Sitnica, zo dňa 18.06.2007.
K bodu 14: Pracovný poriadok obce Nižná Sitnica- účelom tohto pracovného poriadku je v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi upraviť podrobnosti pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov obce Nižná Sitnica.
K bodu 15: Zásady odmeňovania zamestnancov obce Nižná Sitnica- vzťahujú sa na zamestnancov
obce Nižná Sitnica, sú súčasťou organizačných predpisov obce Nižná Sitnica.
K bodu 16: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Sitnica č. 1/2017 o zavedení a
poskytovaní elektronických služieb -účelom tohto VZN je umožniť právnickým, fyzickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom uplatňovať výkon svojich práv a plnenie povinností, vo
vzťahu k obci Nižná sitnica elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci
elektronicky a elektronickej komunikácie obce Nižná Sitnica voči právnickým a fyzickým osobám
v rozsahu právomoci obce Nižná Sitnica podľa osobitných predpisov, elektronické služby
zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle
https://www.dcom.sk ako aj ústredného portálu verejnej správy prístupného na webovom sídle
https://www.slovensko.sk .
K bodu 17: Rôzne:
1.Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva, vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 o
účtovníctva, definuje spôsob vedenia účtovníctva, účtovný rozvrh, analytické , syntetické a
podsúvahové účty, zásady pre vytvorenie analytickej evidencie, podsúvahových účtov, zoznam
účtovných kníh, účtovné výstupy, spôsob oceňovania, deň uskutočnenia účtovného prípadu, spôsob
účtovania zásob, osobitosti účtovania, uzatvorenie účtovných kníh, otvorenie účtovných kníh ,
účtovnú závierku, poznámky k účtovnej závierke.
2. Stanovisko k zámeru „Prieskumný vrt AOG- Poruba 1: starosta oboznámil poslancov OZ o
rozhodnutí vydané v zisťovacom konaní zaslané Okresným úradom Humenné, odbor starostlivosti o
životné prostredie- Navrhovaná činnosť „ Pracovisko prieskumného vrtu AOG- Poruba -1“
plánovaná v Prešovskom kraji, okres Humenné , k.ú. Ruská Poruba sa bude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. V tomto bode starosta informoval poslancov OZ ohľadom prebiehajúcich prác na oprave
budovy Domu smútku, výmena dverí, maľba vnútorných priestorov, výmena strechy , ďalej
o výstavbe garáže pre potreby OcU.
K bodu 18: Diskusia: V tomto bode vystúpil Ing. Jaroslav Sukeľ ohľadom potreby komunikácie s
firmou FURA, s.r.o, ktorá zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu, zmena spôsobu zberu
TKO.
K bodu 19: Návrh na uznesenie z XV zasaduntia obecného zastupiteľstva: Návrh na uznesenie
predniesol M.Maguščák, ktoré bolo schávlené jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami.
Na záver XV. Zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a XV. Zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
…..........................................
…..........................................

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce

ZÁPISNICA
napísaná zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižná Sitnica, konaného dňa
04.12.2017 o 18,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 4 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Emil Maguščák, kontrolór obce
Helena Mališová, administratívna pracovníčka
XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril starosta obce Ing.
Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s
programom zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z XV. zasadnutia OZ.
Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Prejednanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č. 1/2013.
6. Vnútorný predpis o miestnych poplatkoch za poskytovanie služieb v obci Nižná Sitnica.
7. Rôzne:
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie a záver.

K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Predniesol návrh programu zasadnutia, za program hlasovali všetci prítomní
poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice navrhol p.Jozef Olexik, p. Martin Maguščák, , do
návrhovej komisie poslanca Ing. Jaroslava Sukeľa a Blažeja Varháča. Za zapisovateľku navrhol H.
Mališovú.
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 15/2017 z XV. zasadnutia OZ zo dňa 29.09.2017.
K bodu 4: Návrh rozpočtu na rok 2018 predniesla H.Mališová, návrh rozpočtu je zostavený ako
vyrovnaný: Príjmy celkom : 105.500 € a výdavky celkom 105.500€. Príjmovú a výdavkovú časť
tvoria:
Bežné príjmy :
105.500
Bežné výdavky:
97 060
Kapitálové príjmy:
0
Kapitálové výdavky:
2 800
Finančné operácie:
0
Finančné operácie:
5 640
K bodu 5: V tomto bode vystúpil starosta obce a predniesol poslancom OZ návrh VZN č. 2/2017 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sa
OZ zhodlo, že sadzby miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
budú nezmenené oproti minulým rokom. Úprava vo VZN oproti minulému roku je len v piatej
časti- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: článok 6 -Zníženie a
odpustenie poplatku.
K bodu 6: V tomto bode vystúpil starosta a predniesol Vnútorný predpis o miestnych poplatkoch za
poskytovanie služieb v obci Nižná Sitnica.
K bodu 7: Rôzne: Starosta obce informoval poslancov OZ o podaných žiadostiach o poskytnutie
NFP a to:

a/ názov projektu: „Vidiecky dom“ v rámci projektu: Prírodné a kultúrne dedičstvo Karpatského
pohoria na konskej trase- v rámci spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko,
b/ mikroprojekt: názov mikroprojektu: Príroda a kultúra na poľsko-slovenskej jazdecko- vozovej
trase, v rámci Interreg Poľsko-Slovensko.
c/ Zateplenie DSPS: názov projektu: Stavebné úpravy , modernizácia domu Slovensko-Poľskej
spolupráce, opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie:
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry,
realizovaná činnosť: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie –
len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Žiadosť bola odoslaná na PPA, Bratislava
d/ Rekonštrukcia DSPS: názov projektu: Stavebné úpravy , modernizácia domu SlovenskoPoľskej spolupráce, opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej
infraštruktúry, realizovaná činnosť: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. Výstavba /rekonštrukcia/ modernizácia
športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre komunitnú / spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
Žiadosť bola odoslaná na PPA, Bratislava
K bodu 8: V diskusii vystúpili všetci poslanci OZ ohľadom prípravy kultúrnej akcie v roku 2018:
610 – výročie prvej písomnej zmienky obce Nižná Sitnica.
K bodu 9: Návrh na uznesenie a záver: Návrh na uznesenie predniesol Ing.J.Sukeľ, ktoré bolo
schválené jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami.
Na záver XVI. Zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a XVI. Zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
…..........................................
…..........................................

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce

ZÁPISNICA
napísaná zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižná Sitnica, konaného dňa
16.12.2017 o 17,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.
Prítomní: 5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
Helena Mališová, administratívna pracovníčka
XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril starosta obce Ing.
Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s
programom zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesení z XVI. zasadnutia OZ.
4. Informatívna správa o hospodárení obce za obdobie 01-11/2017
5. Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočet s výhľadom na roky 2019-2020
6. Informatívna správa o hospodárení za obdobie rokov 2015-2017.
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2, zákona č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2018.
10.Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica
11. Prehodnotenie pohľadávky vo výške 24,00 €, z dôvodu uplynutia doby dlhšej ako 1080
dní v zmysle § 20 zákona č. 595/2003 Z.z.
12. Inventarizácia majetku k 31.12.2017
13. Rôzne:
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná Sitnica. Predniesol návrh programu zasadnutia, za program hlasovali všetci prítomní
poslanci OZ. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Marián Sukeľ a p.Ing. Jaroslav Sukeľ , do
návrhovej komisie poslanca p. Blažeja Varháča, Martina Maguščáka a Jozefa Olexika. Za
zapisovateľku navrhol H. Mališovú.
Potom starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 16/2017 z XV. zasadnutia OZ zo dňa 04.12.2017.
K bodu 4: Informatívnu správu o hospodárení obce Nižná Sitnica za obdobie 01-11/2017
predniesla H.Mališová, kde oboznámila poslancov OZ o stave na bankových účtoch obce a
pokladni obce.
K bodu 5: Rozpočet na rok 2018 predniesol starosta obce, návrh rozpočtu je zostavený ako
vyrovnaný: Príjmy celkom : 105.500 € a výdavky celkom 105.500€. Príjmovú a výdavkovú časť
tvoria:
Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy:

105.500,00 €

Bežné výdavky:

97.060,00 €

Kapitálové príjmy:

0,00 €

Kapitálové výdavky :

2.800,00 €

Finančné operácie:

0,00 €

Finančné operácie:

5.640,00 €

Príjmy spolu:

105.500,00 €

Výdavky splolu:

105.500,00 €

K návrhu rozpočtu neboli doručené žiadne pripomienky ani návrhy. V tomto bode OZ schválilo

rozpočet obce na rok 2018 jednomyseľne. Ďalej v tomto bode bol prerokovaný rozpočet obce s
výhľadom na roky 2019-2020, OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2019-2020.
K bodu 6: Informatívnu správu o hospodárení obce Nižná Sitnica za obdobie rokov 2015-2017
predniesla H.Mališová, kde predniesla prehľad schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a
skutočné plnenie rozpočtu za roky 2015-2017
K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z.
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
PRÍJMY
Rozpočet rok
2017

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 3/2017

Rozpočet po 3.
úprave

Bežné príjmy

108785,00

130555,00

+13.745,00

144.300,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu:

108785,00

130555,00

+13.745,00

144. 300,00

Rozpočet rok
2017

Schválený
rozpočet

VÝDAVKY
Rozpočet po
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 3/2017

Rozpočet po 3.
úprave

Bežné výdavky

89989,00

117671,00

+13,745,00

131.416,00

Kapitálové
výdavky

13156,00

6574,00

0,00

6574,00

Finančné operácie

5640,00

6310,00

0,00

6310,00

Spolu:

108785,00

130555,00

+13.745,00

144.300,00

K bodu 8: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
rozpočtu na rok 2018.
K bodu 9: V tomto bode prečítala H. Mališová plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I.polrok 2018, zároveň bol tento plán schválený OZ jednomyseľne.
K bodu 10: V tomto bode vystúpil starosta obce a predniesol poslancom OZ návrh VZN č. 2/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K
návrhu VZN č. 2/2017 neboli doručené žiadne pripomienky ani návrhy. OZ v tomto bode schválilo
toto VZN jednomyseľne.
K bodu 11: V tomto bode OZ prehodnotilo dlhodobú pohľadávku v hodnote 24,00 € z dôvodu
rizika nevymožiteľnosti a rozhodlo o jej jednorázovom odpísaní v celkovej výške 24,00 € k
31.12.2017.
K bodu 12: Inventarizácia majetku k 31.12.2017
K bodu 13,14: Rôzne, Diskusia: V týchto bodoch nevystúpil nikto z prítomných.
K bodu 15: Návrh na uznesenie a záver: Návrh na uznesenie predniesol Martin Maguščák, ktoré
bolo schválené jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami.
Na záver XVII. Zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a XVII. Zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
…..........................................
…..........................................

Ing. Stanislav Rakár
starosta obce

