Obec Kačanov, 072 05 Kačanov 66
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kačanov,
konaného dňa 18.06.2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Tomko, starosta obce
Poslanci : Koščo Tibor, Kalok Eduard, Ján Koščo
Ďalší prítomní: Jana Tatárová - referentka obce Kačanov
Mgr. Anna Kosanová – kontrolór obce Kačanov
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2020
Záverečný účet obce Kačanov za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Schválenie prebytku hospodárenia v sume 15 941,59 eur, zistený podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov.
Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.
9. Schválenie PHaSR obce Kačanov na obdobie rokov 2021-2026
10. Schválenie žiadosti MOPS pre projekt Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej
služby v obci Kačanov II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1.
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu č: 1. otvorenie zasadnutia
Rokovanie OcZ otvoril Michal Tomko, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní poslanci v počte 3 a OcZ je uznášania schopné.
K bodu č: 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Eduard Kalok, Tibor Koščo
Zapisovateľka:
Tatárová Jana
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Uznesenie č: 103/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2020
Záverečný účet obce Kačanov za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Schválenie prebytku hospodárenia v sume 15 941,59 eur, zistený podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov.
Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.
9. Schválenie PHaSR obce Kačanov na obdobie rokov 2021-2026
10. Schválenie žiadosti MOPS pre projekt Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej
služby v obci Kačanov II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1.
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu č. 3: Kontrola uznesení z minulého obecného zastupiteľstva
Predložil starosta obce: Uznesenia z minulého zasadnutia sa priebežne plnia.
K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 predložila hlavná
kontrolórka p. Mgr. Anna Kosanová. Prítomných poslancov oboznámila so stanoviskom
a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet za rok 2020 a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Stanovisko hl. kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č: 104/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Berie na vedomie - Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.
K bodu č. 5: Záverečný účet obce Kačanov za rok 2020
So záverečným účtom obce za rok 2020 oboznámil prítomných poslancov starosta obce.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
bez výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č: 105/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje - Záverečný účet obce Kačanov a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0

K bodu č. 6: Výročná správa za rok 2020
Výročnú správu predložil starosta obce. Výročná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č: 106/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Berie na vedomie - Výročnú správu obce Kačanov za rok 2020.

K bodu č. 7: Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Plán činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021 predložila p. Mgr. Anna Kosanová.
Plán činnosti:
1. Kontrola dodržiavania zákona a osobitných prepisov pri predaji a ochrane majetku
obce v roku 2020.
2. Dovolenka
3. Kontrola dodržiavania zákonníka práce a náležitostí osobných spisov zamestnancov
obce.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kačanov 2022-24.
5. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
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Uznesenie č: 107/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0

K bodu č. 8: Schválenie prebytku hospodárenia v sume 15 941,59 eur, zistený podľa
ustanovenia § 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 znení neskorších
predpisov.
Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.
Uznesenie č: 108/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje - prebytok hospodárenia v sume 15 941.59 eur zistený podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov.
Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0

K bodu č. 9: Schválenie PHaSR obce Kačanov na obdobie rokov 2021-2026
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s dokumentom Program Hospodárskeho
a Sociálneho rozvoja, kde predstavil hlavné strategické ciele obce Kačanov.

Uznesenie č: 109/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje - Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Kačanov na obdobie rokov
2021-2026
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0
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K bodu č. 10: Schválenie žiadosti MOPS pre projekt Pokračovanie miestnej občianskej
poriadkovej služby v obci Kačanov II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o zverejnení výzvy na projekt Pokračovanie
miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kačanov II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1.
Projekt by mal byť v trvaní 15 mesiacov so zabezpečením povinného spolufinancovania
projektu t. j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Uznesenie č.: 110/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO projektu: Pokračovanie miestnej
občianskej poriadkovej služby v obci Kačanov II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom
obce (ak obec má povinnosť mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu),
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j.
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

K bodu č. 11: Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
 o prebiehajúcej kontrole VO ku projektu Výstavba chodníkov v obci Kačanov, ktorá
by mala byť ukončená do 27.06.2021
 pre projekt Kanalizácia v obci Kačanov –príprava projektu na územné konanie
 neorganizovanie Futbalu v obci Kačanov z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
a stanoveným opatreniam
 projekt Úprava verejného priestranstva cintorína obce Kačanov - dňa 17.05.2021
spaťvzatá žiadosť o NFP
Uznesenie č: 111/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Berie na vedomie:
 prebiehajúcu kontrolu VO ku projektu Výstavba chodníkov v obci Kačanov, ktorá by
mala byť ukončená do 27.06.2021
 pre projekt Kanalizácia v obci Kačanov – prebieha územné konanie
 neorganizovanie Futbalu v obci Kačanov z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
a stanoveným opatreniam
 projekt Úprava verejného priestranstva cintorína obce Kačanov - dňa 17.05.2021
spaťvzatá žiadosť o NFP

5

Starosta obce ďalej rokoval s obecným zastupiteľstvom o nasledovných problémov:
 rušenie verejného poriadku na ihrisku pred domami súpisných čísel 68-73. na základe
sťažností obyvateľov obce, sa v 25. týždni odstránia bránky na ihrisku
 návrh vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu Nádeje
 schválenie realizácie rigolov resp. odvodnenia na ulici od sup. čísiel 80 – 109, so
začatím júl/august 2021
Uznesenie č: 112/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje
 odstránenie bránky na ihrisku pred domami súpisných čísel 68-73 v 25. týždni
z dôvodu sťažností obyvateľov obce pre rušenie verejného poriadku
 návrh vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu Nádeje
 schválenie realizácie rigolov resp. odvodnenia na ulici od sup. čísiel 80 – 109, so
začatím júl/august 2021
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Ján Koščo
0
0

Zapísala: Jana Tatárová
Michal Tomko
starosta obce
Overovatelia:
Tibor Koščo

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

Eduard Kalok

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