Hlavná kontrolórka obce Nezbudská Lúčka
Správa o výsledkoch kontroly
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám túto správu o výsledkoch kontroly z kontrol
ukončených k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke v mesiaci máj 2021.
I.
Číslo spisu: 01/2021/HK/FK: Finančná kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v povinnej osobe Obecný úrad Nezbudská Lúčka z vlastného
podnetu v čase od 16.02.2021 – 22.03.2021.
Cieľ finančnej kontroly: Overiť vykonávanie zmien rozpočtu v súlade so zákonom zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy“) a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Podnet na vykonanie kontroly: e-mail od poslankyne Edity Jarošovej zo dňa 15.02.2021
v znení ako bol zaslaný:
Dobrý deň žiadam o vyjadrenie k 5.zmene rozpočtu výdaj stavebný úrad 4000€.
V r 2019 bol schválený 2500€ upravený 355€ čerpany 355,12€.
Rok 2019 nebol zaplatený dôvod starostka nepodpísala zmluvu ale zaplatiť mala aj podľa
predošlej zmluvy zistené na OU Varín nie je to chýba obce Varín ako uvádza starostka
v diskusii zápisnica 7/2020.
Kde bola urobená zmena v rozpočte nikde sa suma 2145€ nenachádza. Ďakujem.
Kontrolou bolo zistené:
K bodu 1: žiadam o vyjadrenie k 5.zmene rozpočtu výdaj stavebný úrad 4000€.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo na zasadnutí dňa 08.12.2020 návrh na zmenu rozpočtu č. 5,
preto uznesenie nevzniklo a v rozpočte zostala nezmenená výška položky 641013 Spoločné
úrady – prenesený výkon v sume 2 500,- eur.
K bodu 2 a 3: V r 2019 bol schválený 2500€ upravený 355€ čerpany 355,12€. Rok 2019 nebol
zaplatený dôvod starostka nepodpísala zmluvu ale zaplatiť mala aj podľa predošlej zmluvy
zistené na OU Varín nie je to chýba obce Varín ako uvádza starostka v diskusii zápisnica
7/2020.
Za rok 2019 si Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne (ďalej len „SOU“)nesplnil
záväzky vyplývajúce zo zmluvy – čl. 5, ods. 5.3 písm. d) a e) a čl. 8 ods. 8.3 zmluvy tým, že
nepredložil ostatným obciam informáciu o nákladoch na SOU a nepredložil na schválenie
výsledky hospodárenia a činnosti, preto obec Nezbudská Lúčka nemala podklad na
uhradenie výdavkov na stavebný úrad. V roku 2019 boli uhradené výdavky na Spoločný
sociálny úrad a vedenie účtovníctva spolu v sume 355,12 €, ako je uvedené aj v čerpaní
rozpočtu k 31.12.2019 a vo výkaze FIN-1-12.
SOU vypracoval v roku 2019 dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu –
stavebného zo dňa 13.01.2011, ale na základe nedostatkov v dodatku ho starostovia obcí
pripomienkovali. SOU predložil upravený dodatok až 25.09.2020 na spoločnom stretnutí
starostov obcí, ktorí ho vtedy podpísali. V dodatok č. 4 k zmluve je uvedený rozpočet
stavebného úradu v rokoch 2019 a 2020 ako aj náklady obcí na činnosť stavebného úradu.
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V roku 2020 obec NL uhradila náklady na činnosť za rok 2019 v sume 2 667,17 a za rok 2020
v sume 2 840,95 € na základe rozpisu nákladov podľa dodatku č. 4 k zmluve.
K bodu 4: Kde bola urobená zmena v rozpočte nikde sa suma 2145€ nenachádza.
Prekontrolované bolo čerpanie rozpočtu na položke funkčnej klasifikácie 01.1.1 Iné výdaje
k 17.10.2019-po predchádzajúcej zmene rozpočtu a k 31.12.2019 po vykonaní poslednej
zmeny rozpočtu. Hodnota položky funkčnej klasifikácie bola k 17.10.2019 aj k 31.12.2019
rovnaká, t.j. 85 003,97 eur. Znížením výdavkov na položke 641013 Spoločné úrady – prenesený
výkon v sume 2 144,88 eur boli upravené jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie bez
zmeny celkovej výšky výdavkov funkčnej klasifikácie, čo je v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách a Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Po
úprave bol rozpočet vložený do centrálneho informačného systému MF SR.
V rámci kontroly bolo prekontrolované zverejňovanie zmlúv a dodatkov týkajúcich sa
Spoločného obecného úradu na webovom sídle obce. Zmluvy sú zverejňované na webovom
sídle obce od roku 2015. Dodatok č. 4 k zmluve z roku 2011 ako aj Zmluva o zriadení
spoločného obecného úradu – stavebného z roku 2020 sú zverejnené na webovom sídle obce
Nezbudská Lúčka a zmluva z roku 2011 je zverejnená na webovom sídle obce Varín.
Vykonanou kontrolou neboli v povinnej osobe zistené nedostatky pri dodržiavaní
a uplatňovaní zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných
predpisov.
Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dňa 22.03.2021, zaslaná povinnej osobe dňa 24.03.2021.
II.
Číslo spisu: 02/2021/HK/FK: Finančná kontrola účtovných dokladov, hlavnej knihy,
ročných účtovných výkazov za rok 2020 v povinnej osobe Obecný úrad Nezbudská Lúčka
podľa plánu kontrol na 1. polrok 2021 v čase od 08.03.2021 – 15.04.2021.
Cieľ finančnej kontroly: Overiť dodržiavanie platných právnych predpisov pri zostavení
účtovnej závierky za rok 2020.
1. Kontrola dodržania zákonných náležitosti účtovnej závierky
Účtovná závierka obce Nezbudská Lúčka k 31.12.2020 (ďalej len „účtovná závierka) bola
zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve a opatrenia
MF SR k účtovnej závierke.
1.1 Všeobecné náležitosti účtovnej závierky
Účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve:
obchodné meno, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje a deň zostavenia, obdobie,
za ktoré sa zostavuje, podpisový záznam štatutárneho orgánu.
1.2 Súčasti účtovnej závierky
Okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje účtovná závierka aj súčastí podľa
§ 17 ods. 3 zákona o účtovníctve: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Bola spracovaná
na platných výkazoch: „Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01“ a „Výkaz ziskov a strát Úč ROPO
SFOV 2-01“ a Poznámky.
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1.3 Finančné výkazy
Rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie sa vykazujú vo finančných
výkazoch subjektu verejnej správy FIN 1-12, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04 a FIN 6-04.
Na základe predložených finančných výkazov FIN bolo preverené, že vo finančných výkazoch
obce za rok 2020 boli premietnuté príjmy a výdavky z informačného systému.
1.4 Termín zostavenia účtovnej závierky a uloženia do registra
Účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená dňa 29.01.2021 čím je splnená podmienka
včasnosti zostavenia účtovnej závierky podľa § 17 ods.5 zákona o účtovníctve.
Obec uložila do registra uzávierku za rok 2020 v termíne 22.03.2021, čím bol dodržaný termín
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
1.5 Dodržanie povinnosti auditu
Podľa § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku musí mať obec overenú audítorom.
Audit pre obec vykonáva dodávateľ Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo: 1114 ,so
sídlom: Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní audítorských služieb.
2 Kontrola informácií v účtovnej závierke
Kontrolou bol preverený súlad medzi údajmi v hlavnej knihe k 31.12.2020 a jednotlivými
položkami súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Boli preverené konečné zostatky
súvahových účtov a porovnané s inventarizáciou ako aj preverené zachovanie bilančnej
kontinuity účtov majetku a zdrojov jeho krytia.
2.1 Kontrola súladu údajov v hlavnej knihe s položkami v účtovnej závierke
Kontrolou bol preverený súlad medzi:
a) údajmi v hlavnej knihe k 31.12.2020 a jednotlivými položkami súvahy pri majetkových
pohľadávkových, finančných, záväzkových účtov a bankových úverov,
b) údajmi v hlavnej knihe k 31.12.2020 a jednotlivými položkami výkazu ziskov a strát
nákladových a výnosových účtov,
c) konečných zostatkov súvahových účtov so stavom overeným dokladovou
inventarizáciou finančných účtov, úverov, transferov, záväzkov a pohľadávok.
d) zostatky bankových účtov v bankových výpisoch s účtovným stavom v hlavnej knihe.
Kontrolou bolo zistené, že v jednotlivých súčastiach účtovnej závierke sú uvedené údaje
zhodné s údajmi v hlavnej knihe a s údajmi v inventarizácie, zostatky bankových účtov
v bankových výpisoch sú zhodné s účtovným stavom v hlavnej knihe.
2.2 Kontrola súladu aktív a pasív v súvahe
Overením súvahy bolo zistené, že aktíva (majetok –netto) sa rovnajú pasívam (vlastné imanie
a záväzky). Všetky zostatky jednotlivých príjmových a výdavkových položiek z hlavnej knihy
a z výkazu čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2020 sú správne prenesené do finančného
výkazu FIN 1-12 a ostatných FIN výkazov.
2.3 Kontrola súladu údajov vo výkaze čerpanie finančného rozpočtu a výkazmi FIN a HK
Overením údajov vo výkaze čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2020 a údajov vo výkazoch
FIN bolo zistené, všetky zostatky jednotlivých príjmových a výdavkových položiek z hlavnej
knihy za december a z výkazu čerpanie finančného rozpočtu 2020 sú správne prenesené do
finančného výkazu FIN 1-12, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04.
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3. Kontrola účtovných doklady
Účtovné doklady: faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, zmluvy, interné doklady boli
preverené, či spĺňajú náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve a z hľadiska súladu
s metodickým usmernením k ekonomickej klasifikácii a opatrením o postupoch účtovania.
Všetky overované doklady boli podpísané zodpovednými zamestnancami a boli doložené
potrebnými prvotnými dokladmi. Základná finančná kontrola finančných operácií na
kontrolovaných pokladničných dokladoch bola vykonaná v súlade s § 7 zákona č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Záver: Rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky je v súlade s platnou legislatívou.
Vykonanou kontrolou neboli v povinnej osobe zistené nedostatky pri dodržiavaní
platných právnych predpisov pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020.
Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dňa 15.04.2021 a zaslaná povinnej osobe 20.04.2021.
III.
Číslo spisu: 03/2021/HK/KU: Kontrola plnenia uznesení za kontrolované obdobie od 12.12.
2018 do 31.12. 2019 v povinnej osobe Obecný úrad Nezbudská Lúčka na základe
požiadavky starostky obce v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení
v čase od 02.02.2021 do 27.04.2021.
Cieľ kontroly: Preverenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom v Nezbudskej Lúčke na zasadnutiach v kontrolovanom období.
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2018
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018 bolo predložených 11 návrhov uznesení,
obecné zastupiteľstvo prijalo 10 uznesení a jedno uznesenie nebolo prijaté.
Vykonanou kontrolou plnenia uznesení prijatých na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
zistené, že boli splnené všetky uznesenia, jeden návrh uznesenia č. 45/2018 nebol prijatý. Stav
plnenie uznesení z 12.12.2018 je uvedený v tabuľke č. 1.
Tab. č. 1 Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018

Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Nezbudská Lúčka v roku 2018
Rokovanie 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.12. 2018
Číslo
uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke:

Stav plnenia

Poznámka

42/2018

schvaľuje predložený program rokovania 8.
obecného zastupiteľstva

splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.

43/2018

schvaľuje overovateľov zápisnice Jozef Bielik,
Mária Líšková

splnené

Overovatelia
zápisnice
overili
vyhotovenú zápisnicu z 8. rokovania
12.12.2018

44/2018

schvaľuje rozpočet na rok 2018 v členení na úrovni
položiek

splnené

Rozpočtové príjmy a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového
provizória boli zúčtované so
schváleným rozpočtom.
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45/2018

schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 v členení na
úrovni položiek

uznesenie
nebolo prijaté

Poslanci
navrhli
predložiť
schvaľovanie návrhu rozpočtu na
rok 2019 v januári. OZ zobralo na
vedomie viacročný rozpočet obce na
roky 2020 a 2021

46/2018

I. vyhlasuje II.termín Voľby hlavného kontrolóra
obce Nezbudská Lúčka
II. žiada starostku obce Nezbudská Lúčka zverejniť
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra uvedené I.
bode tohto uznesenia na úradnej tabuli obce, na
internetovej stránke obce a na vývesky do okolitých
obcí

splnené

Vyhlásenie volieb bolo zverejnené
v obci aj v okolitých obciach.

47/2018

schvaľuje používanie súkromného vozidla starostky
obce na obecné účely od 21.11.2018

splnené

48/2018

schvaľuje zástupcu starostky obce na rok 2018
Máriu Líškovú

splnené

49/2018

schvaľuje žiadosť Mariany Jelínkovej o predĺženie
nájomnej zmluvy na byt č. 1 od 01.02.2019 –
31.01.2020

splnené

50/2018

schvaľuje žiadosť Márii Hurkovej o predĺženie
nájomnej zmluvy na byt č. 2 od 01.02.2019 –
31.01.2020

splnené

51/2018

schvaľuje žiadosť Lenky Loncovej o predĺženie
nájomnej zmluvy na byt č. 12 od 01.05.2019 –
30.04.2022

splnené

52/2018

schvaľuje založenie občianskeho združenia, kde
návrh na prípravný výbor bude tvorený Jozef
Baránek, Adriana Vraňanová Kubičková, Zelníková
Jana

splnené

Starostka obce používa súkromné
vozidlo na obecné účely v súlade
s uznesením.
Pani Mária Lišková vykonávala
funkciu zástupkyne starostky.
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu
č. 1 na schválené obdobie bol
podpísaný
a zverejnený
dňa
31.01.2019.
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu
č. 2 na schválené obdobie bol
podpísaný
a zverejnený
dňa
31.01.2019.
Zmluva o nájme bytu č. 12 na
schválené obdobie bola podpísaná
a zverejnená dňa 27.02.2019.
Občianske
združenie
bolo
zaregistrované
Ministerstvom
vnútra 10.6.2019l

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019
V roku 2019 sa uskutočnilo 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých boli podané
návrhy na uznesenie č. 1/2019 až 107/2019. OZ zobralo na vedomie 40 uznesení, schválilo 62
uznesení, 1 uznesením volilo. Neboli prijaté 3 návrhy uznesení 38/2019, 39/2019 a 99/2019.
Neprijaté návrhy uznesení č. 38/2019 a 39/2019 zo dňa 26.04.2019 boli prijaté uzneseniami
č. 55/2019 a 56/2019 na zasadnutí dňa 24.06.2019.
Uznesenie č. 6/2019 bolo zrušené uznesením č. 18/2019. Uznesením č. 77/2019 bolo schválené
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Nezbudská Lúčka, vzhľadom na navrhnuté
zmeny oproti schválenému bolo uznesením č. 91/2019 schválené VZN o miestnych daniach č.
4/2019 , v ktorom je uvedené, že sa ním ruší predchádzajúce VZN č. 2/2019. VZN č. 4/2019
je platné od 01.01.2020 a zverejnené na webovom sídle obce.
Na jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstiev bol v programe bod – kontrola plnenia uznesení
a úloh, v ktorom starostka informovala o plnení uznesení a úloh vyplývajúcich
z predchádzajúcich uznesení.
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Tab. č. 2 Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019

Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Nezbudská Lúčka v roku 2019
Rokovanie 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.01.2019
Číslo
uznesenia

7.1.2019

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke:

Stav
plnenia

Poznámka

Berie na vedomie:
- Zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení a úloh
-Informácie o príjmoch a výdajoch TJ Považanu podľa
predložených dokladov od pokladníka klubu P. Niníka
- Pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu 2019
- Bod rôzne,
-Diskusia, Záver
schvaľuje predložený program rokovania 1. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje doplnený program rokovania 1. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
Schvaľuje overovateľov zápisnice Janu Zelníkovú
a Máriu Líškovú
berie na vedomie bod č. 5 programu rokovania –
Určenie za zapisovateľku uznesení Romanu Mojskú
a zapisovateľku zápisnice Mgr. Kristínu Tučníkovú

splnené

Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 aj s navrhnutými
zmenami na úrovni funkčnej klasifikácie

splnené

Schválený rozpočet bol vložený
do IS do modulu RISSAM.
Rozpočet do 15.01.2019

zrušené

Uznesenie č. 6/2019 bolo zrušené
uznesením č. 18/2019.

splnené

Nominácia uvedených záchrancov
bola dňa 13.12.2018 v Žiline.
Nominácia prezidentom SR sa
udeľuje raz ročne a bola 8.1.2019

Schvaľuje ponuku kúpy kosačky od Radovana Dudusa
za symbolickú sumu 1 €. Kosačku využíva futbalový
klub TJ Považan
Schvaľuje udelenie ceny obce Nezbudská Lúčka za
činnosť osôb pri záchrane ľudských životov pre Mateja
Ondráša, Romana Samca a Timoteja Krivka do výšky
200 € a žiada zaslať nomináciu menovaných na
ocenenie čin roka od prezidenta SR

vzaté na vedomie

splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
OZ rokovalo podľa doplneného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú zápisnicu
vzaté na vedomie

Rokovanie 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.01.2019

23.1.2019

8/2019
9/2019
10/2019

11/2019

12/2019

berie na vedomie:
- Zahájenie
- Predloženie prihlášok uchádzačov o funkciu hlavného
kontrolóra obce
- Záver
Schvaľuje predložený program rokovania 2. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
Schvaľuje overovateľov zápisnice Bielik Jozef a Niník
Peter
berie na vedomie bod č.4 programu rokovania Určenie
zapisovateľky uznesení a zápisnice Mgr. Kristíny
Tučníkovej
berie na vedomie bod č.6a programu rokovania:
Prezentácia kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
obce Nezbudská Lúčka a diskusia s kandidátom: Mária
Ciglanová
berie na vedomie bod č.6b programu rokovania:
Sumarizácia priebehu voľby hlavného kontrolóra obce
Nezbudská Lúčka od vyhlásenia až po samotnú voľbu

Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021

vzaté na vedomie

splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú zápisnicu 7.1.2019
vzaté na vedomie

vzaté na vedomie

vzaté na vedomie
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13/2019

volí Máriu Ciglanovú za hlavnú kontrolórku obce
Nezbudská Lúčka na funkčné obdobie 6 rokov

splnené

14/2019

schvaľuje udelenie súhlasu hlavnej kontrolórke obce
Nezbudská Lúčka Márii Ciglanovej na vykonávanie
inej zárobkovej činnosti

splnené

Pani Ciglanová bola zvolená za
hlavnú kontrolórku obce, bola
s ňou podpísaná pracovná zmluva.
OZ udelilo súhlas hlavnej
kontrolórke na vykonávanie inej
zárobkovej činnosti v súlade s § 18
ods. 1 zákona 369/1990 Zb.

Rokovanie 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.02.2019
20.02.2019

15/2019

berie na vedomie:
- Zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení a úloh z OZ zo dňa 7.1.19
- Bod č. 20 – Rôzne
- Diskusia
- Záver
schvaľuje predložený program rokovania 3. obecného
zastupiteľstva v roku 2019

16/2019

schvaľuje overovateľov zápisnice Jozef Baránek a Peter
Niník

17/2019

berie na vedomie bod č. 4 programu rokovania- Určenie
zapisovateľky uznesení Romany Mojskej a zápisnice
Mgr. Kristíny Tučníkovej

18/2019

schvaľuje ponuku Radovana Dudusa na kúpu kosačky
od Thrispol, s.r.o. za symbolickú sumu 8,40 € s DPH.
Kosačku využíva futbalový klub TJ Považan.

19/2019
20/2019
21/2019

22/2019

23/2019

24/2019

25/2019

26/2019

27/2019

schvaľuje zvýšenie úväzku starostky obce na plný
úväzok s účinnosťou od 01.03.2019
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Nezbudská Lúčka na I. polrok 2019 podľa
predloženého návrhu
berie na vedomie bod č. 9: Informáciu o úprave rozpočtu
na rok 2018 v kompetencii starostky obce
schvaľuje rokovací poriadok pre obecné zastupiteľstvo
obce Nezbudská Lúčka so zapracovaním pripomienok
k predloženému návrhu
schvaľuje zásady odmeňovania poslancov, zástupcu
starostu a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce
Nezbudská Lúčka so zapracovaním pripomienok
k predloženému návrhu
berie na vedomie bod č.12: Informáciu o odmeňovaní
zástupkyne starostky obce a to vo výške 130 € ročnej
odmeny
schvaľuje 1.zmenu rozpočtu na rok 2019: zvýšené
výdavky budú kryté z navýšených príjmov vo výške
2 500,00€ a 1 134,00€ z prebytku schváleného rozpočtu
schvaľuje a: Výzva č.1/2019 ,,Aktívny človek“ max.
výška dotácie 3000€,spolufinancovanie obce 20% t.j.
600€
b: Výzva č.2/2019 ,,Kultúra“ max. výška dotácie 3000€,
spolufinancovanie obce 20% t.j. 600€
c: Výzva č.3/2019 ,,Verejný priestor a verejná
infraštruktúra“
max.výška
dotácie
6000€,
spolufinancovanie obce 20% t.j. 1200 €
schvaľuje Výzva z úradu vlády SR ,,Podpora rozvoja
športu na rok 2019“, pre podprogram č.4 – nákup
športovej výbavy od 3 000 € - 6 000 €, minimálne
spolufinancovanie obce 5%

Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021

vzaté na vedomie

splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú
zápisnicu
dňa
26.4.2019
vzaté na vedomie

splnené
splnené
splnené

Schvaľovaním sa ruší uznesenie
č.6/2019 zo dňa 7.1.2019. Kosačka
bola kúpená za sumu 8,40 €, viď.
DF 2019/18 zo dňa 2.3.2019
Starostka
vykonáva
funkciu
v rozsahu plného úväzku.
HK vykonávala kontrolnú činnosť
v súlade so schváleným plánom
v termíne do 30.06.2019.
vzaté na vedomie

splnené

splnené

Schválený rokovací poriadok
platný od 21.02.2019
je
zverejnený na webovom sídle
obce.
Schválené zásady odmeňovania
platné
od
21.02.2019
sú
zverejnené na webovom sídle
obce.
vzaté na vedomie

splnené

splnené

splnené

Zmena rozpočtu č.1 bola zahrnutá
do rozpočtu.
Žiadosti zaslané 13.3.2019 č.
podania 259/2019.
VUC neschválilo ani jeden
z projektov,
výsledok bol
zverejnený na stránke VÚC a OZ
bolo
informované
na
zastupiteľstve – zápisnica č.
5/2019.
Žiadosť zaslaná dňa 13.3.2019 p.č.
266/2019.
Projekt nebol podporený z dôvodu
nedostatku disponibilných zdrojov
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28/2019

29/2019

30/2019

31/2019

32/2019

schvaľuje Výzva z Rady vlády SR ,, Podpora aktivít
v oblasti prevencie a kriminality“, max. výška dotácie
5 000 €, spolufinancovanie obce 20%, t.j. 1 000 €

schvaľuje členov komisie pre verejný záujem a to:
Predseda: Jozef Bielik
Člen: Jana Zelníková
Člen: Jozef Baránek
berie na vedomie bod č.16: Informácie o stretnutí
zástupkyne starostky zo dňa 21.01.2019
berie na vedomie bod č. 17: Informácie o stavoch na
účtoch k 31.01.2019, podielové dane, stav v pokladni,
výška nezaplatených faktúr, výdaje za mesiac, sťažnosti
a podnety
berie na vedomie bod č.18: Informácie o aktualizácii
členov do orgánov CO, HM, Evakuačného strediska,
Povodňovej komisie, Krízového štábu a iných na úrovne
obce

–
zverejnené
na
stránke
dotácie.vlada.gov.sk.
Projekt nebol zaslaný na Radu vlády, nakoľko
obec predložila už v roku 2017 projekt na
kamerový systém cez PPA. Súčasťou materiálov
k žiadosti je aj čestné prehlásenie, že na uvedený
projekt nebola podaná žiadosť na finančnú dotáciu
od iného orgánu. PPA potvrdilo prijatie projektu
listom zo dňa 13.03.2017, ale až 24.04.2019
požiada PPA o doplnenie žiadosti, ktoré bolo
zaslané z OcÚ N.Lúčka dňa 14.05.2019, od PPA
ešte neprišlo vyjadrenie.
splnené

Komisia pre verejný záujem
pracuje v schválenom zložení.
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

vzaté na vedomie

Rokovanie 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2019

26.04.2019

33/2019

34/2019

35/2019

36/2019

berie na vedomie:
- Zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva zo dňa 20.02.2019
- Bod č.15 – Informácie rôzne
- Diskusia
- Záver
schvaľuje: a: predložený program rokovania 4.
obecného zastupiteľstva v roku 2019
b: doplnený program rokovania 4. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje overovateľov zápisnice Mária Líšková a Jana
Zelníková

vzaté na vedomie

splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
doplneného programu.

splnené

Overovatelia zápisnice
vyhotovenú zápisnicu
26.4.2019

berie na vedomie bod č. programu rokovania: Určenie
zapisovateľky uznesení Romany Mojskej a zápisnice
Mgr. Kristíny Tučníkovej
berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nezbudská
Lúčka za rok 2018

vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

37/2019

schvaľuje záverečný účet za rok 2018 a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad

splnené

38/2019

berie na vedomie 2.zmenu rozpočtu na rok 2019
v kompetencii starostky obce

Uznesenie
nebolo
prijaté

Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021

overili
dňa

Záverečný účet za rok 2018 bol
schválený v zmysle § 16 ods. 10
písm. a) a ods. 12 zákona č.
583/2004 Z.z.
v stanovenom
termíne.
V rozpočte obce došlo k zvýšeniu
príjmu v sume 1741,38€ a zároveň
k zvýšeniu výdavkov z prijatých
transferov
v rovnakej
sume
1 741,38€. Ostatné zmeny boli
presunuté medzi položkami tej
istej funkčnej klasifikácie.
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39/2019
40/2019

41/2019

42/2019
43/2019
44/2019

schvaľuje 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Uznesenie
nebolo
prijaté

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o výsledkoch kontroly
berie na vedomie návrhy zmien v cenníku služieb za
služby obecného úradu, cenníky poplatkov za hrobové
miesto, za kar, prenájom KD, správne poplatky a cenník
služieb obce Nezbudská Lúčka
berie na vedomie bod č.11: Informáciu o stretnutí
zástupkyne starostky zo dňa 18.3, 25.3.,8.4.2019
berie na vedomie návrhy zmien vo VZN o miestnych
daniach č. 4/2015
berie na vedomie návrhy zmien vo VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 5/2015

Vzaté na vedomie uznesením
55/2019.
OZ neschválilo 3.zmenu rozpočtu
na rok 2019 – schválená
uznesením č. 56/2019
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

Rokovanie 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2019

24.06.2019

45/2019
46/2019

berie na vedomie:
- Zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho
zastupiteľstva zo dňa 26.04.2019
- Bod č. 14 – Informácie rôzne
- Diskusia
- Záver
schvaľuje predložený program rokovania 5. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje overovateľov zápisnice Jozef Bielik a Peter
Niník

47/2019

berie na vedomie bod č. 4 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky uznesení Romany Mojskej a zápisnice
Mgr. Kristíny Tučníkovej

48/2019

schvaľuje žiadosť Anny Rechtoríkovej o predĺženie
nájomnej zmluvy na byt č. 4 od 1.8.2019 – 31.7.2022

49/2019

50/2019

51/2019
52/2019
53/2019
54/2019
55/2019

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Nezbudská Lúčka na II. polrok 2019 podľa
predloženého návrhu
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej
kontrolórky obce – dodržiavanie platných právnych
predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
za rok 2018
berie na vedomie informáciu o uplatnení práva vykúpiť
nehnuteľnosti v k. ú. Nezbudská Lúčka vo vlastníctve
dlžníka Kamila Ilovská podľa predloženého podkladu.
berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu obce
k 24.06.2019 podľa predložených podkladov
berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu
futbalového klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka
k 24.06.2019
berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu,
aktivitách a kontrolách v Materskej škole N. Lúčka
berie na vedomie 2.zmenu rozpočtu na rok 2019
v kompetencii starostky obce

Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021

vzaté na vedomie

splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú zápisnicu
dňa
24.6.2019
vzaté na vedomie

splnené

splnené

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
na byt č. 4 bol podpísaný dňa
26.06.2019
a zverejnený
na
webovom sídle obce.
HK vykonávala kontrolnú činnosť
v súlade so schváleným plánom
v termíne do 31.12.2019.
vzaté na vedomie

vzaté na vedomie – všetky podklady priložené pri
uznesení
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
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56/2019

schvaľuje 3. zmenu rozpočtu zo dňa 24.06.2019

splnené

Schválená 3. zmena rozpočtu bola
zahrnutá do rozpočtu.

Rokovanie 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.07.2019

16.07.2019

57/2019

58/2019

59/2019

berie na vedomie:
- zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení a úloh
- Bod č.12 – informácie rôzne
- Diskusia
- Záver
schvaľuje predložený program rokovania 6. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje doplnený bod programu rokovania
6.obecného
zastupiteľstva
v roku
2019,v znení:,,Schvaľovanie
zmeny
použitia
rezervného
fondu
z roku
2018“,a s tým
súvisiace:,,Schvaľovanie 4.zmeny rozpočtu na rok
2019

splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.

splnené

OZ doplnilo do schváleného
programu predložené doplňujúce
body programu.

schvaľuje overovateľov zápisnice Baránek Jozef
a Zelníková Jana

splnené

Overovatelia
vyhotovenú
16.6.2019

vzaté na vedomie

zápisnice overili
zápisnicu
dňa

berie na vedomie bod č.4 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky uznesení Romany Mojskej a zápisnice
Mgr. Kristíny Tučníkovej

vzaté na vedomie

61/2019

schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt č.11 s p.
Jozefom Sokolovským od 01.11.2019 do 31.10.2022 na
základe jeho žiadosti

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
na byt č. 11 dol podpísaný dňa
03.07.2019
a zverejnený
na
webovom sídle obce.

62/2019

berie na vedomie žiadosť Radoslava a Marty Hurkových
č.d.155 zo dňa 08.07.2019 a Ľuboslava Soliša č.d. 145
zo dňa 15.07.2019 o prípojku pitnej vody rozšírením
vodovodu v časti ,,Za štrekou“

vzaté na vedomie

63/2019

schvaľuje sumu z rozpočtu obce na rok 2019 maximálne
do výšky 700 € na vypracovanie znaleckých posudkov
k pozemkom v k.ú. Nezbudská Lúčka v konkurznej
podstaty vo vlastníctve dlžníka Kamila Ilovská

Obec komunikovala so zástupcom
konkurznej
podstaty,
ktorý
vyhlásil ponúknuté pozemky cez
Vestník do dražby, ktorej sme sa
ako obec zúčastnili na základe
Uznesenia 71/2019. Pri takomto
spôsobe predaja neboli nutné
znalecké posudky.

64/2019

berie na vedomie predloženú cenovú ponuku na
rekonštrukciu kuchyne na obecnom úrade v Nezbudskej
Lúčke od firmy Gastrolux. Ďalej sa obecné
zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka dohodlo, že sa
dajú vypracovať ďalšie cenové ponuky od iných firiem,
z ktorých sa vyberie realizátor rekonštrukcie kuchyne

vzaté na vedomie

schvaľuje žiadosť od Prvej Slovenskej Pony Ligy, o.z.
o vjazd konským záprahom do obce Nezbudská Lúčka
po vytýčenej trase (podľa mapy priloženej v žiadosti) na
skúšobnú dobu do 31.10.2019. Podrobnejšie podmienky
na vjazd konským záprahom do obce Nezbudská Lúčka
budú špecifikované v ,,Stanovisku“, ktoré vydá obec.

Podmienky na vjazd konským
záprahom do obce Nezbudská
Lúčka boli špecifikované v
,,Stanovisku“, ktoré vydala obec
dňa.23.7.2019,
platného
do
31.10.2019. Prvá Slovenská Pony
Liga o.z. Dolný Kalník č.4, 038 02
Dolný Kalník si stanovisko
prevzal 8.8.2019.

60/2019

65/2019

Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021

splnené

splnené

splnené
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66/2019

schvaľuje zmenu použitia rezervného fondu z roku 2018
(Uznesenie č.18/2018) vo výške 1 424,42€ na kúpu
novej kosačky pre TJ Považan Nezbudská Lúčka

splnené

Nová kosačka pre TJ Považan
bola zakúpená z prostriedkov
- Rezervný fond
1.142,42€
- TJ Považan doplatok 500€
- Doplatok obce
264,58

67/2019

schvaľuje 4.zmenu rozpočtu na rok 2019. Zvýšenie
príjmov a výdavkov v súvislosti s kúpou kosačky pre TJ
Považan

splnené

Schválená 4. zmena rozpočtu bola
zahrnutá do rozpočtu

Rokovanie 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.08.2019
06.08.2019
68/2019

berie na vedomie: - Zahájenie
- Záver
schvaľuje predložený program rokovania 7.obecného
zastupiteľstva v roku 2019

vzaté na vedomie
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú zápisnicu
dňa
6.8.2019

69/2019

schvaľuje overovateľov zápisnice Líšková Mária
a Zelníková Jana

70/2019

berie na vedomie bod č.4 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky uznesení Romany Mojskej a zápisnice
Mgr. Kristíny Tučníkovej

vzaté na vedomie

schvaľuje zapojenie sa obce Nezbudská Lúčka do
prvého kola ponukového konania na predaj majetku
v hodnote 1 500€

Obec predložila ponuku na predaj
majetku v sume 1500 € .
Ponuka bola nižšia ako dal iný
záujemca, ktorý ponúkal o 50€
viac ako obec.
Informácia
o výsledku
bola
zaslaná na vedomie emailom
poslancom dňa:30.8.2019

71/2019

splnené

splnené

Rokovanie 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.10.2021

17.10.2019

72/2019

berie na vedomie:
- Zahájenie
- Kontrola plnenia uznesení a zápisnice
- Informácia o žiadosti Občianskeho združenia SK,
spolu konáme o zaregistrovanie združenia
- Informácia o žiadosti p. Kataríny Mihálikovej
o opravu cestnej komunikácie
- Bod rôzne
- Záver
Schvaľuje predložený program rokovania 8. obecného
zastupiteľstva v roku 2019

vzaté na vedomie

splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú zápisnicu
dňa
17.10.2019

73/2019

Schvaľuje overovateľov zápisnice Jozef Baránek
a Jozef Bielik

74/2019

berie na vedomie bod č. 5 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky uznesení a zápisnice Kristíny Tučníkovej

vzaté na vedomie

75/2019

schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt č.1 od
01.02.2020 do 31.01.2021 s p. Jelínkovou Marianou na
základe jej žiadosti

splnené

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
na byt č. 1 dol podpísaný dňa
20.11.2019
a zverejnený
na
webovom sídle obce.

76/2019

schvaľuje VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni podľa
predloženého návrhu

splnené

VZN č. 1/2019 je zverejnené na
webovom sídle obce – zmeny sú
uvedené v prílohe uznesenia.

schvaľuje VZN č.2/2019 o miestnych daniach na území
obce Nezbudská Lúčka

zrušené vo
VZN č.
4/2019

Uznesením č. 91/2019 bolo
schválené VZN o miestnych
daniach č. 4/2019, v ktorom boli
zahrnuté
zmeny
oproti
schválenému VZN č. 2.

77/2019
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78/2019

79/2019
80/2019

berie na vedomie návrh VZN č. 3/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nezbudská Lúčka. Schvaľovanie
bude realizované až po zmene zákona.
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce
o výsledku finančnej kontroly
berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za rok 2018

vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
Obec sa zapojila do projektu október 2019,
predbežné odklady a projekt zaslané emailom
4.10.2019 na vedúceho MAS TD Madigár Peter,
ktorý mal zistiť podmienky či je možné ďalej
pokračovať. V projekte boli zahrnuté obidve
varianty pre povrchové aj podpovrchové
odvodnenie, avšak cez Eurofondy bolo možné
zrealizovať len jednu z variant povrchovú alebo
podpovrchovú, preto by sme museli druhú
realizovať z vlastných zdrojov. Projekt nebol
zrealizovaný, ale bol nám ponúknutý iný:
rekonštrukcia kúrenie, toalety a kuchyne v KD.
Zatiaľ neprišlo vyjadrenie z MAS v akom štádiu
rozhodovania je projekt. Informácie o projektoch
cez MAS -zápisnice č. 5/2019 a 7/2019.

81/2019

schvaľuje zapojenie sa do projektu cez MAS TD:
Výzva 7.2. rekonštrukcia a odvodnenie cesty
(15 250€)

82/2019

berie na vedomie 5. zmenu rozpočtu na rok 2019
v kompetencii starostky obce podľa predloženej prílohy

83/2019

schvaľuje 6. zmenu rozpočtu na rok 2019

splnené

Schválená 6. zmena rozpočtu bola
zahrnutá do rozpočtu - zmeny
v rozpočte sú prílohou uznesenia

84/2019

schvaľuje žiadosť na LPaPS Urbariát Nezbudská Lúčka
ohľadom dlhodobého prenájmu pozemkov, kt. sú na
parcelách č.5092/28, č.5092/1, č.5086/43, č.5086/42
zapísané na LV č.682 do správy obce

splnené

Žiadosť bola zaslaná na LP a PS
Urbariát NL dňa : 23.1.0.2019. p.č.
807/2019

vzaté na vedomie

Rokovanie 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2019
05.12.2019

85/2019
86/2019
87/2019

88/2019

89/2019

90/2019

91/2019

berie na vedomie: - zahájenie
- kontrola plnenia uznesení a úloh
- bod rôzne
- záver
schvaľuje predložený program rokovania 9. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje – doplnený program rokovania 9. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje – overovateľov zápisnice Mária Líšková
a Jana Zelníková
berie na vedomie bod č.5 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky
uznesení
Romany
Mojskej
a zapisovateľky zápisnice Mgr. Kristínu Tučníkovú
berie na vedomie bod č.7 programu rokovania:
Výsledky z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
v oblasti GDPR a prijatých opatreniach
schvaľuje návrh VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nezbudská Lúčka podľa navrhovaných úprav, viď.
Zápisnica z 05.12.2019
schvaľuje VZN č.4/2019 o miestnych daniach na území
obce Nezbudská Lúčka podľa navrhovaných úprav, viď.
Zápisnica z 05.12.2019
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vzaté na vedomie
splnené
splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
OZ rokovalo podľa doplneného
schváleného programu.
Overovatelia zápisnice overili
vyhotovenú
zápisnicu
dňa
05.12.2019
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

splnené

VZN č. 3/2019 platné od 01.01.
2020 je zverejnené na webovom
sídle obce od 11.12.2019.

splnené

VZN č. 4/2019 platné od 01.01.
2020 je zverejnené na webovom
sídle obce od 11.12.2019.
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92/2019

schvaľuje cenník poplatok za kar

splnené

93/2019

schvaľuje cenník poplatkov za prenájom sály
Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

splnené

94/2019

schvaľuje cenník poplatkov za ostatné služby obce
Nezbudská Lúčka

splnené

95/2019

96/2019
97/2019
98/2019
99/2019

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Nezbudská Lúčka na I. polrok 2020 podľa
predloženého návrhu.
berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Nezbudská Lúčka
na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-2022
berie na vedomie prerokovanie návrhu VZN o zákaze
státia/parkovania v obci Nezbudská Lúčka
berie na vedomie prerokovanie návrhu VZN o názvoch
ulíc v obci Nezbudská Lúčka
schvaľuje vyradenie majetku obce na ďalší predaj podľa
inventúrneho súpisu majetku

splnené

Cenník poplatkov platný od 01.01.
2020 je zverejnený na webovom
sídle obce .
Cenník poplatkov platný od 01.01.
2020 je zverejnený na webovom
sídle obce .
Cenník poplatkov platný od 01.01.
2020 je zverejnený na webovom
sídle obce .
HK vykonávala kontrolnú činnosť
v súlade so schváleným plánom
v termíne do 30.06.2020.
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

Uznesenie
nebolo
prijaté

Popis majetku navrhnutý na
vyradenie je uvedený v prílohe
uznesenia.

Rokovanie 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2019
16.12.2019
100/2019
101/2019
102/2019
103/2019
104/2019

berie na vedomie (bez uznesení): - Zahájenie
- Záver
schvaľuje predložený program rokovania 10. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje doplnený program rokovania 10. obecného
zastupiteľstva v roku 2019
schvaľuje overovateľov zápisnice Peter Niník a Jozef
Baránek
berie na vedomie bod č.5 programu rokovania: Určenie
zapisovateľky
uznesení
Romany
Mojskej
a zapisovateľky zápisnice Mgr. Kristínu Tučníkovú
berie na vedomie bod č.6 programu rokovania:
Prerokovanie sťažnosti Pavla Kubičku

105/2019

schvaľuje 7. zmenu rozpočtu na rok 2019

106/2019

schvaľuje rozpočet obce Nezbudská Lúčka na rok 2020
na úrovni funkčnej klasifikácie

107/2019

schvaľuje bod č.9 programu rokovania: kamerový
systém obce za finančnej spoluúčasti sponzora

vzaté na vedomie
splnené
splnené
splnené

OZ rokovalo podľa schváleného
programu.
OZ rokovalo podľa doplneného
schváleného programu.
Overovatelia zápisnice neoverili
vyhotovenú zápisnicu.
vzaté na vedomie
vzaté na vedomie

Schválená 7. zmena rozpočtu bola
zahrnutá do rozpočtu.
Schválený rozpočet na rok 2020
bol vložený v IS do modulu
splnené
RISSAM. rozpočet v decembri
2019.
Sponzor uvedenú ponuku na spolufinancovanie
aktivity zrušil.
splnené

Odporúčanie:
1. Vyžiadať si písomné stanovisko od zodpovedných organizácií k projektom, či sú projekty
aktuálne a kedy bude o nich rozhodnuté:
č. 28/2019 - projekt na kamerový systém cez PPA ,
č. 81/2019 - projekt na rekonštrukciu kúrenie, toalety a kuchyne v KD cez MAS.
2. K uzneseniu č. 107/2019 zabezpečiť stanovisko sponzora, ktorý odstúpil od
spolufinancovania kamerového systému, či má záujem v súčasnom období spolupracovať na
projekte. V prípade nezáujmu zo strany sponzora, rozhodnúť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, či bude projekt financovať obec alebo zruší uznesenie.
29.04.2021
Ing. Mária Ciglanová, hlavná kontrolórka obce
Správa o výsledkoch kontroly _máj 2021
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