Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 27. 05. 2018 o 19.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5 osôb
starosta M. Paločko
Róbert Krolák – správca farnosti Renčišov
Neprítomní: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce – Miroslav
Paločko, ktorý privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je trojpätinová účasť. Potom
predložil návrh programu.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Záverečný účet obce za rok 2017.
Výročná správa obce za rok 2017.
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
Schválenie prijatia úveru na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia
miestnych komunikácii v obci Renčišov“.
5. Rôzne – diskusia.
6. Záver.
K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program rokovania
bol schválený.
K bodu 1 – Záverečný účet obce za rok 2017
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 (príloha zápisnice).
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
46.241,18
37.690,17
8.551,01
0,00
22.901,63
-22.901,63
-14.350,62
22.901,63

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce - PREBYTOK

0,00

22.901,63
69.142,81
60.591,80
8.551,01

Schodok rozpočtu v sume -14.350,62 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v z.n.p.
bol
v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z finančných operácií 14.350,62 EUR
Zostatok
finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 8.551,01
EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu8.551,01 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 8.551,01 EUR.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/2018 zo dňa 27. 05. 2018 schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 8.551,01 EUR.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 – Výročná správa obce za rok 2017
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Výročnú správu obce za rok
2017 (príloha zápisnice).
Poslanci si túto správu preštudovali a následne ju bez pripomienok
jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018
Starosta predložil poslancom plnenie rozpočtu obce k 31. 03. 2018. Po
oboznámení sa s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov, poslanci toto
plnenie jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu 4 - Schválenie prijatia úveru na prefinancovanie projektu
„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov“.
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 03. 05. 2018 bola
medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava
podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
072PO130159 na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Renčišov“. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je
54.745,53 €. Keďže obec nedisponuje takýmto objemom finančných príspevkov,
je potrebné aby si vzala úver na prefinancovanie tohto projektu v uvedenej
výške. Poslanci s prijatím takéhoto úveru jednohlasne súhlasili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5 – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o GDPR. GDPR (General Data Protection
Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti
25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov
a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Vyhovieť všetkým
náročným podmienkam nariadenia GDPR si vyžaduje množstvo opatrení
organizačného, procesného aj technického charakteru. Súčasťou tohto úsilia
bude úprava či vytvorenie množstva vnútorných organizačných predpisov.
Vzhľadom k tomu, že ide o prácu s informáciami, významnú úlohu pri splnení
požiadaviek GDPR hrá aj účelné využitie informačných
technológií a systémov. Žiadny technologický prvok ani software zhodu
s požiadavkami GDPR nezaistí, ale bez neho je dosiahnutie zhody s týmito
požiadavkami nemysliteľné. Preto je potrebné, aby obec zabezpečila
zodpovednú osobu, ktorá bude vykonávať nasledovné činnosti:
 monitorovanie súladu dokumentácie a pravidiel prevádzkovateľa so
smernicou GDPR a ostatných právnych predpisov súvisiacich s ochranou
osobných údajov,
 plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s
otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov,
 plnenie úloh kontaktnej osoby pre vybavovanie žiadostí, otázok a
domáhania sa práv dotknutých osôb.
Po posúdení viacerých ponúk firiem, ktoré nám zaslali cenové ponuky za
vykonávanie funkcie zodpovednej osoby, starosta obce oslovil cenovo
najvýhodnejšiu, a to od firmy NAY, s.r.o., Mgr. Jozef Jendrichovský, Nová
Ľubovňa.
Poslanci následne jednohlasne schválili uzavretie Zmluvy na ochranu
osobných údajov s uvedenou firmou.
Ďalej poslanci pristúpili k rozhodovaniu o finančnom príspevku obce na
opravu veže kostola – bližšie informácie im poskytol prítomný správca
farnosti v obci Renčišov p. Róbert Krolák. Po následnom hlasovaní (4 – ZA,
1 – PROTI) poslanci odsúhlasili, že na uvedenú opravu prispeje obec zo
svojho rozpočtu čiastkou 1.000,- €.

Starosta oznámil,
a ukončil zasadnutie.

že boli vyčerpané všetky body,

.....................
Miroslav Paločko
starosta obce

Overovatelia:

poďakoval za účasť

.........................
František Ondrej
zástupca starostu

Jozef Paločko

......................

Dominik Andraš

......................

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

......................

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 2/2018
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 27. 05. 2018.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez
výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 8.551,01 EUR.
3. Výročnú správu obce za rok 2017.
4. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018.
5. Prijatie úveru na prefinancovanie projektu “Rekonštrukcia
miestnych komunikácii v obci Renčišov”.
6.Zmluvu na ochranu osobných údajov s firmou NAY, s.r.o., Mgr. Jozef
Jendrichovský, Nová Ľubovňa.
7.Finančný príspevok z rozpočtu obce na opravu veže kostola vo výške
1.000,- €.

.....................
Miroslav Paločko
starosta

.....................
František Ondrej
zástupca starostu

