Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce
konaného dňa 03. decembra 2019 o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ
v Ivanovciach

Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Helena Kukučová
Overovatelia : Jaroslav Kuchta
Pavol Ondrejička

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so
sídlom na území obce Ivanovce
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
6. Rôzne
1. Pani starostka obce privítala poslancov OZ na ôsmom riadnom zasadnutí OZ roku 2019
a zároveň konštatovala, že na riadnom zasadnutí OZ je prítomných 6 poslancov, teda OZ
je plne uznášania schopné.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 12. 11. 2019
a ďalej skonštatovala, že všetky uznesenia OZ boli splnené. Poslanci OZ v počte 6 poslancov
kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 12. 11. 2019 berú na vedomie uznesením č.
67/2019/OZ.
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so
sídlom na území obce Ivanovce
Starostka obce predložila prítomným poslancom OZ na schválenie VZN č. 03/2019 o výške
príspevku na dieťa MŠ, ŠJ, ŠD na rok 2020, ktorý poslancom podrobne prečítala a vysvetlila.
Poslanci v počte 6 poslancov OZ predložené VZN č. 03/2019 schvaľujú uznesením č. 68
/2019/OZ. Tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
ZA: 6 (Ing. Vladimír Bulko, Ing. Marta Breznická, Miroslav Kudla, Pavol Ondrejička, Jana
Ondrejičková, Jaroslav Kuchta)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0

4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán práce hlavného kontrolóra
na rok 2020. Poslanci OZ v počte 6 poslancov berú na vedomie Plán kontrolnej činnosti
predložený hlavnou kontrolórkou obce na výkon kontrolnej činnosti na obdobie január až máj
2020. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 OZ schvaľuje bez výhrad a
pripomienok. Zároveň poveruje hlavnú
kontrolórku výkonom kontrol na základe
predloženého plánu kontrolnej činnosti uznesením č. 69/2019/OZ. Plán činnosti hlavnej
kontrolórky obce tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta, Pavol
Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Pani starostka predložila prítomným poslancom Plán zasadnutí OZ, ktoré sa budú konať vždy
v utorok o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu, v prípade potreby v KD v Ivanovciach,
v prípade potreby aj mimo plánované zastupiteľstvo v nasledovných v termínoch : 25. 2., 28.
4., 23. 6., 25. 8., 20. 10., 8. 12. Poslanci OZ schvaľujú plán zasadnutí, ako bolo uvedené,
a v prípade potreby sa zasadnutie OZ uskutoční aj mimo plánovaný čas zasadnutí uznesením
č. 70/2019/OZ.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta, Pavol
Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
6. Rôzne
a) Odmena hlavného kontrolóra obce
Starostka obce navrhuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 150,- €. Poslanci
odmenu hlavnej kontrolórke obce Ivanovce schvaľujú uznesením č. 71/2019/OZ.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta,
Pavol Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
b) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce.
Pani starostka požiadala o preplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2018.
Poslanci OZ súhlasia s preplatením 10 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2018
starostke obce uznesením č. 72/2019/OZ.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta,
Pavol Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0

ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
c) Pani starostka informovala prítomných poslancov o príprave projektovej
dokumentácie na výstavbu pumptrackovej dráhy- cyklodráha, ktorá by bola
realizovaná z finančnou podporou MAS, umiestnená v časti obce na par. č.1367
miestny názov Hliníky. Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie PD na uvedenú akciu
uznesením č. 73/2019/OZ.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta,
Pavol Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
d) Pani starostka informovala prítomných poslancov o príprave plochy stojiska pre
veľkoobjemové kontajnery umiestnené v obci pri predajni COOP Jednota. Poslanci
OZ uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č. 74/2019/OZ.
e) Príprava projektovej dokumentácie autobusová zastávka na Nové Mesto
n./Váhom pri Coop Jednota
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú vypracovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu a rozšírenie autobusovej zastávky smerom na Nové Mesto n./Váhom
v obcí uznesením č. 75/2019 OZ
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta,
Pavol Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
f. Plán kultúrnych akcií na rok 2019
Poslanci Obecného zastupiteľstva uznesením č. 76/2019 OZ schvaľujú plán
kultúrnych akcií na rok 2019. Plán kultúrnych akcií tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
ZA : 6 ( Ing. Marta Breznická, Ing. Vladimír Bulko, Miroslav Kudla, Jaroslav Kuchta,
Pavol Ondrejička, Jana Ondrejičková)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
NEHLASOVALI : 0
Nakoľko boli prerokované všetky body programu zasadnutia a poslanci nemali ďalšie
návrhy ani pripomienky, pani starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ivanovce, dňa 04. 12. 2019

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

Zapísala: Helena Kukučová

Overili: Jaroslav Kuchta
Pavol Ondrejička

Príloha č. 1

Obec Ivanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva
Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ivanovce č. 3/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy so sídlom na území obce IVANOVCE

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanovciach dňa ...12. 2019, uznesením č. --/2019

Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ivanovce,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva SR.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou Ivanovce v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Čl. 3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1
2. Prijímateľ dotácie podľa článku 2 je oprávnený používať dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej
používaní musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. Riaditeľ Zš s Mš zradenej obcou predloží údaje o počte detí podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka najneskôr do 15. októbra príslušného kalendárneho roka.
4. Obec oznámi príjemcovi dotácie podľa Článku 2 tohto VZN výšku dotácie na kalendárny rok
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.
Čl. 4
Termín a spôsob financovania
Obec poskytuje príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne ( vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok) do 25. Dňa príslušného mesiaca.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Ivanovce neupraveného týmto
VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. VZN č. 3/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom Ivanovce uznesením č. --/2019 zo
dňa ...12.2019 a týmto sa ruší predchádzajúce platné VZN č. 3/2018.

Príloha č. 2

Hlavný/-á kontrolór/-ka Obce Ivanovce

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.
V súlade s citovaným
predkladám
obecnému zastupiteľstvu Obce Ivanovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA PRVÝ POLROK 2020.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné
predmety kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v PRVOM polroku 2020. bude realizovaná v
kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OÚ Ivanovce a v RO Základná škola s materskou
školou v Ivanovciach.

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2019
2. Vlastná kontrolná činnosť od január – máj 2020

Január
Kontrola vedenia účtovníctva na obci a v rozpočtovej organizácii – MŠ a ZŠ
Ivanovce – náhodným výberom účtovné doklady, dodržiavanie zákona
o finančnej kontrole, zákona o účtovníctve – spracovanie výkazov za rok
2019

- Kontrola spracovania účtovnej závierky za rok 2019 na obci

Február
Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole na všetkých úrovniach
ekonomických finančných operácií (zmluvy, rozhodnutia, príjmy, výmery
miestnych daní...)
Kontrola spracovania výkazov vzájomných vzťahov

Marec
Kontrola účtovných dokladov náhodným výberom za I. štvrťrok 2020
Kontrola aktuálnosti interných smerníc.

Apríl
Spracovanie záverečného účtu za rok 2019
Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
Máj
Kontrola aktualizácie interných smerníc podľa novelizovaných právnych
predpisov
Evidencia majetku, odpisovanie, inventarizácia majetku.
Odovzdanie poznatkov a skúseností novému hlavnému kontrolórovi obce.

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
vykonať, ak o ne požiada OZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 – predložiť do OZ do konca
februára 2020.

2. Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2020 – 2022 do konca roka 2020

3. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 – do 30.6.2020

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky
Účasť na rokovaniach orgánov obce podľa schváleného plánu zasadnutí OZ v roku 2020
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa .................................

Spracovala:

Eva Drhová
................................................
hlavný/-á kontrolór/-ka

Príloha č. 3

Plán akcií na rok 2020
➢ januára – Stolnotenisový turnaj
➢ februára – Darovanie krvi v KD
➢ február/marec – Detský karneval
➢ marec – fašiangové stretnutie/jednota dôchodcov
➢ marec – divadlo
➢ marec – v spolupráci so ZŠ s MŠ „Noc s Andersenom“
➢ apríl – Výstava ručných prác zameraná na Veľkú noc
➢ koniec apríla – turistický pochod k padnutému lietadlu „Dúžnik“
➢ koniec apríla – stavanie mája
➢ 3 . májová nedeľa – Deň matiek
➢ 01. júna – MDD
➢ jún – Darovanie krvi
➢ koniec júna – Detská nočná súťaž mladých hasičov + zábava na ihrisku
➢ júl – letná zábava
➢ august – súťaž vo varení gulášu
➢ 15. septembra –Poznaj svoj chotár –turistika
➢ koniec októbra – vyrezávanie tekvíc + pochod v spolupráci so ZŠsMŠ
➢ polovica októbra – Darovanie krvi
➢ október – Mesiac úcty k starším – stretnutie dôchodcov
➢ 6. decembra – Mikuláš
➢ Koniec decembra – hokejový turnaj obcí
➢ 30.12. futbalový zápas –Silvestrovské oné

