Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 12. júla 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa zápisnice
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
6. Vyhodnotenie Dňa detí
7. Organizovanie výletu dňa 23.7.2016
8. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 27.8.2016
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016
10. Vyhodnotenie auditu za rok 2015
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej Lipták, starosta obce.
Úvodom pozdravil a srdečne privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ, kontrolórka obce a zapisovateľka.
Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.
Pozvánky boli zaslané v listovej forme.
K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod.
P. starosta prečítal celý program rokovania.
Celý program zasadnutia prítomní poslanci jednohlasne schválili a začalo sa
rokovanie podľa určených rokovacích bodov.
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Erika Drenková, pracovníčka obecného
úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určené poslanci p. Ladislav Szendi ml. a p. Jaroslav
Barkai.
Ďalej p. starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli
podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou a overovateľmi
zápisnice.

V šiestom programovom bode Vyhodnotenie Dňa detí p. starosta vyhodnotil
organizovanie Dňa detí, ktorý sa uskutočnil 4. júna 2016 v sobotu na futbalovom
ihrisku pri kultúrnom dome. Tento rok sa Dňa detí zúčastnilo menej detí. Pre deti
bola zabezpečená zábava: súťažné disciplíny a maľovanie tvárí . Všetky deti dostali
rôzne sladkosti a boli pohostené občerstvením.
Výdavky na deň detí boli vo výške 204,80 €.
/149,80 € sladkosti, párky, chlieb, džúsy a 55 € maľovanie tvárí/.
Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Dňa detí.
V siedmom programovom bode Organizovanie výletu dňa 23.7.2016 p. starosta
informoval poslancov, že aj mladí obyvatelia majú záujem o organizovanie výletu
obcou.
P. starosta už zabezpečil autobus na sobotu 23. júla a výlet sa uskutoční do
termálneho kúpaliska do Maďarskej republiky do Bogácsa. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na obecnom úrade, cestovné výdavky pre jednu osobu sú vo výške 7 €.
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie výletu do Bogácsa.
V ôsmom programovom bode Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa
27.8.2016 p. starosta informoval poslancov, že podľa plánu kultúrno – spoločenskej
činnosti na rok 2016 dňa 27. augusta v sobotu bude výstup na Plešiveckú planinu.
Zraz účastníkov výstupu bude pred obecným úradom ako minulý rok a spoločný
odchod bude pešo na Plešiveckú planinu s p. starostom.
Poslanci uvaria guľáš v dvoch kotloch. Každý účastník výstupu bude pohostený
guľášom po výstupe cca okolo obeda.
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu.
V deviatom programovom bode Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za I. polrok 2016 kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová v súlade so zákonom
o obecnom zriadení predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za I. polrok 2016. Túto kontrolnú činnosť vykonávala v súlade
s plánmi kontrolnej činnosti za rok 2016, ktoré bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kružnej č. 40/2015 zo dňa 15.12.2015.
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kružná za I. polrok 2016.
V desiatom programovom bode Vyhodnotenie auditu za rok 2015 ekonómka obce
Erika Drenková informovala poslancov, že dňa 10. júna 2016 bol vykonaní audit na
obecnom úrade za rok 2015 audítormi spoločnosti GemerAudit. Audítori uskutočnili
audit účtovnej závierky obce Kružná k 31. decembru 2015, overili účtovnú závierku
obce Kružná k 31.12.2015 a výročnú správu za rok 2015. V správe nezávislého
audítora sa vyjadrili, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Kružná k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok 2015 sú
v súlade so zákonom o účtovníctve. V Dodatku správy audítora o overení výročnej
správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. §23 odsek 5 nezávislý
audítori sa vyjadrili, že účtovné informácie vo výročnej správe obce Kružná sú
v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Overenú výročnú správu a správu nezávislého audítora obec musí zverejňovať na
stránke ministerstva RISSAM / Rozpočtový informačný systém územnej
samosprávy/.
Na tejto stránke sa musia zverejňovať aj všetky účtovnícke a finančné výkazy za
každý štvrťrok/ako sú FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných
operáciách, FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív, FIN 3-04
Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 Finančný výkaz
o finančných pasívach podľa sektorov, FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch,
emitovaných dlhopisov, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy,
FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí/, ako aj rozpočet,
úpravy rozpočtu, plnenie rozpočtu - skutočnosť za každý štvrťrok, účtovná závierka,
formulár vzájomných vzťahov, poznámky k účtovnej závierke v textovej aj
v tabuľkovej časti.
Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie auditu za rok 2015.
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že rozpočtovým opatrením boli
vykonané posuny v rozpočte. Tieto rozpočtové opatrenia boli podpísané starostom
obce. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 obsahuje posun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové
výdavky: z položky údržba MŠ boli posunuté na stravovanie detí MŠ 300 €.
P. starosta poznamenal, že od septembra sa bude riešiť stravovanie detí MŠ. Prípadne
bude zavedené školné pre deti MŠ. Od marca školská jedáleň v Brzotíne zvýšila
stravné za deti MŠ na 2,50 €. Rodičia hradili 2 € a pre každé dieťa obec dotovala stravu
vo výške 0,50 €. Za štyri mesiace obec poskytla dotáciu na stravovanie pre deti MŠ vo
výške cca 500 €.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 obsahuje posun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky:
z položky údržba budov boli posunuté na bežný transfer CVČ vo výške 288 €.
Obec Kružná zaslala finančné prostriedky na činnosť CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava za detí s trvalým pobytom v obci Kružná navštevujúcich
futbalový krúžok v Rožňave/ Kristián Šikúr, Filip Mázik, Tobias Benö a Dominik
Hamelli / za rok 2016 podľa zmluvy medzi mestom Rožňava a obcou Kružná zo dňa
29.1.2016 vo výške 72 € za dieťa/rok.
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že dňa 6. augusta 2016 v rámci
družobného styku s obcou Nagybarca bude futbalové stretnutie starých pánov medzi
družobnými obcami. Poslanci navrhujú chlebíčky, pagáčiky, pečené klobásy ako
občerstvenie pre futbalistov.
Dňa 6.8.2016 bude aj súťaž vo varení guľáša v organizovaní Pohostinstva Lamo.
Poslanci sa zúčastnia ako súťažiaci v súťaži vo varení guľáša.
Poprípade večer po futbalovom zápase budú v Klube mladých aj guľášom pohostení
futbalisti z obce Nagybarca.

Týmto bol program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva vyčerpaný,
p. starosta poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.

Ondrej L i p t á k,
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:

