Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 17. 06. 2020 o 08.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 3 osoby
Miroslav Paločko – starosta obce
Bc. Ivana Zacharská - zapisovateľka

Neprítomní: Damián Paločko – ospravedlnený
Miron Strelec - ospravedlnený
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 2019.
Výročná správa obce za rok 2019.
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020.
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – SVHP, š.p., Banská
Štiavnica.
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 2019
Účtovníčka obce predložila poslancom na prerokovanie a schválenie
Záverečný účet obce za rok 2019.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce - PREBYTOK

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
123.517,09
71.049,78
52.467,31
204,00
296,00
-92,00
52.375,31
5.216,00
49.775,52

-44.559,52
128.937,09
121.121,30
7.815,79

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume
52.375,31 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 2019 použitý na financovanie schodku finančných operácií vo
výške 44.559,52 €.
Na základe uvedeného dosiahla obec v roku 2019 prebytok hospodárenia
vo výške 7.815,79 €.
Zostatok prebytku bežného a kapitálového rozpočtu po vysporiadaní
schodku finančných operácii 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 7.815,79 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu7.815,79 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu
za rok 2019 vo výške 7.815,79 EUR.
Poslanci
sa
dôkladne
oboznámili
s týmto
Záverečným
účtom
a jednohlasne ho schválili bez výhrad. Následne schválili aj tvorbu
rezervného fondu za rok 2019 vo výške prebytku hospodárenia 7.815,79
EUR.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu 2 – Výročná správa obce za rok 2019
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Výročnú správu
obce za rok 2019 (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 1. štvrťrok 2020
Následne starosta obce predložil poslancom plnenie rozpočtu obce
za 1. štvrťrok 2020. Účtovníčka obce ich oboznámila s jednotlivými
položkami príjmov a výdavkov rozpočtu. Poslanci k tomuto plneniu
nemali žiadne pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4 – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – SVHP, š.p.
Starosta obce oboznámil poslancov s Dodatkom č. 1 ku Kúpnej zmluve
č. 2306/2017-KE zo dňa 4. 12. 2017, ktorú uzavrela obec Renčišov
so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., B. Štiavnica. Tento
dodatok upravuje:
1. doterajšie znenie Článku II. Predmet a účel zmluvy, odsek 1 sa
vymazáva a dopĺňa sa nové znenie nasledovne:
A)
Predávajúci na základe tejto kúpnej zmluvy predáva kupujúcemu
a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky
a do operatívnej správy SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU,
štátneho podniku novovytvorené parcely, nachádzajúce sa
v katastrálnom území Renčišov, obec Renčišov, okres Sabinov:
a.
Parcela registra „C“, parcelné číslo 257/1, druh pozemku
Vodná plocha s výmerou 5011 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Celková prevádzaná výmera je 5011 m2 (ďalej len ako „predmet
kúpy/prevodu“).
2. doterajšie znenie Článku III. Kúpna cena odsek 1 sa vymazáva
a dopĺňa sa nové znenie nasledovne:
A) Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená v zmysle Znaleckého
posudku č. 65/2016, vyhotovený znalcom pre odbor 37 00 00
Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 31 10 02
Oceňovanie nehnuteľností, 37 10 00 Odhad hodnoty stavebných prác,
evidenčné číslo znalca 913331, Ing. Peter Ščerba, Lidické námestie
5, 040 22 Košice vo výške 2,69 €/m2, t.j. pri výmere 5011 m2, vo

výške 13 479,59 € (slovom: trinásťtisícštyristosedemdesiatdeväť
Eur a päťdesiatdeväť Eurocentov).
Poslanci tento dodatok jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

Starosta oznámil, že boli vyčerpané všetky body,
za účasť a ukončil zasadnutie.

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

Overovatelia:

poďakoval

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

Jozef Paločko

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

Pavol Andráš

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

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

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

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 2/2020
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 17. 06. 2020.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019
bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
rezervného fondu vo výške 7.815,79 EUR.

na

tvorbu

3. Výročnú správu obce za rok 2019.
4. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2306/2017-KE zo dňa 4.
12. 2017 uzatvorenou medzi obcou Renčišov a Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p., B. Štiavnica.

B) Berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2020.

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

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

