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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vítkovciach    

konaného dňa 18. 01. 2014 

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

Začiatok :  18:00 

Ukončenie:  21:15 

Zapisovateľ :  Marcel Celec 

Overovatelia:  Vojtech Čonka 

   Dušan Melega 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Doplnenie a schválenie návrhu programu rokovania. 

4. Správa a kontrola plnení uznesení prijatých na zasadnutiach OZ za rok 2013. 

5. Predloženie správy z auditu hospodárenia obce za rok 2012 (informuje ekonómka 

obce). 

6. Predloženie správy kontrolóra obce za rok 2013, návrhy a opatrenia na ich 

odstránenie. 

7. Predloženie správy z inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, cenín, stav 

pokladne. 

8. Predloženie návrhu zmlúv za používanie ČOV v časti „Za jarkom“, stanovenie 

mesačného poplatku. 

9. Prerokovanie a určenie ceny za pozemok pre výstavbu ČOV v časti „Za Olejníka“. 

10. Prerokovanie prípravy rozpočtu obce Vítkovce na rok 2014. 

11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vítkovce na 1. Polrok 

2014. 

12. Stanovenie finančných limitov na CVČ na rok 2014, čerpanie za rok 2013. 

13. Diskusia. 

14. Záver. 

 

K bodu 1) 

 Zasadnutie otvoril starosta obce. 

K bodu 2) 

 Zapisovateľ:  Marcel Celec. 

 Overovatelia:  Vojtech Čonka, Dušan Melega. 

K bodu 3) 

 Návrh programu bol schválený (jednohlasne). 
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K bodu 4) 

 Plnenie prijatých uznesení a úloh kontroloval p. Šimčík.  

K bodu 5) 

 Ekonómka obce sa ospravedlnila, správu z auditu prezentoval p. Šimčík. 

K bodu 6) 

 Kontrolór  obce sa písomne ospravedlnil, správu  prezentoval p. Šimčík. 

K bodu 7) 

 Ekonómka obce nepredložila správu z už vykonanej fyzickej inventarizácie majetku, 

pohľadávok, záväzkov, cenín, stav pokladne. 

K bodu 8) 

 Prijaté uznesenie č. 5/2014. 

K bodu 9) 

 Pozemok v časti „Za Olejníka“ – plánovaný na výstavbu ČOV je vo vlastníctve obce, 

nie je nutné stanovovať cenu z dôvodu kúpy pozemku. Termín sprevádzkovania ČOV 

- apríl 2014. 

K bodu 10) 

 Predbežne boli naplánované investície vo výške 30 000 €. 

K bodu 11) 

 Vzhľadom na neprítomnosť kontrolóra obce sa tento bod presúva na najbližšie 

zasadnutie. 

K bodu 12) 

 Prijaté uznesenie č. 6/2014. 

K bodu 13) 

 Prerokovanie žiadosti p. Boháčovej Zuzany, Vítkovce č. 36. Vec: Okamžitá úprava 

kúpnej zmluvy a vkladu parciel na kataster na náklady obce do osobného vlastníctva.  

K bodu 14) 

 Ukončenie zasadnutia o 21:15 hod. 
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Uznesenie č. 1/2014 

Úhradu za dochádzkový systém realizovať dňa 20. 01. 2014. Dochádzkový systém sfunkčniť 

do 5 dní od dodania zásielky. 

 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa.............0 

 

Uznesenie č. 2/2014 

V dôsledku odstránenia nedostatkov, vyplývajúcich z auditu a zo správy kontrolóra obce, je 

nutná účasť ekonómky obce a kontrolóra na najbližšom zastupiteľstve OZ.  

 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa.............0 

 

Uznesenie č. 3/2014 

Ekonómka obce predloží zostavu základných prostriedkov a drobného investičného majetku, 

knihu pohľadávok a záväzkov, stav cenín a pokladne k 31. 12. 2013 na najbližšie zasadnutie 

OZ.  

 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa.............0 
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Uznesenie č. 4/2014 

Poplatok za odber vody z obecného vodovodu z dôvodu zvýšenia ceny od dodávateľa, 

Obecného úradu  Matejovce n/Hornádom, sa stanovuje na 1 €/osoba/mesiac, s platnosťou od        

01. 02. 2014. 

 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 

 

Uznesenie č. 5/2014 

OZ určuje poplatok za používanie ČOV v časti „Za Jarkom“ v čiastke 6 €/mesiac (v členení – 

používanie – 5€, energia  - 1€). Zmluvy o používaní ČOV uzatvoriť do 31. 01. 2014. 

 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 

 

Uznesenie č. 6/2014 

OZ nesúhlasí s použitím finančných prostriedkov na CVČ mimo obec Vítkovce. 

HLASOVANIE:     za.........................7 

       proti.....................0 

       zdržali sa..............0 
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Zapísal :  Marcel Celec    ......................................... 

 

Overovatelia:  Vojtech Čonka   .......................................... 

   Dušan Melega    .......................................... 

 

 

 

 

          Jozef Olejník 

           starosta obce 

 

 

Vo Vítkovciach,  18. 01. 2014. 

 


