ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 26. júna 2021
Rokovanie OcZ otvoril a viedol starosta obce V. Bodnár. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní členovia OcZ /podľa prezenčnej listiny /,čím je OcZ uznášania schopné. Za
zapisovateľa zápisnice z dnešného obecného zastupiteľstva určil starosta Danku Melichovú
zamestnankyňu obecného úradu.
Za overovateľov určil: Martin Bodnár
Oto Repper
Hlasovanie: Kto je za ?
Za :M.Bodnár, , O. Repper
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný: J.Melich

Program 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
1. Kontrola uznesení z 12. zasadnutia
2. Záverečný účet obce za rok 2020 a stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2020
3. Prejednanie plnenia a čerpania rozpočtu obce za 5 mesiacov 2021 ( informácia o zmene
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021)
5. Rôzne
6. Záver

K navrhovanému programu zasadnutia OcZ nemal nikto z poslancov pripomienky a starosta
dal zaň hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie programu z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva?
Za :M.Bodnár, , O. Repper
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný: J.Melich

1/ Pri kontrole plnenia uznesení z 12 zasadnutia OcZ starosta skonštatoval, že uznesenia sú
splnené, alebo sa priebežne plnia.
2/ Referentka OcÚ pani D.Melichová informovala poslancov ohľadom záverečného účtu obce
za rok 2020. K záverečnému účtu doručil stanovisko aj hlavný kontrolór obce Mgr. P. Almáši –
tvorí prílohu zápisnice . Hl. Kontrolór v zmysle ustanovenia § 16 ods.10 zákona č. 583/2004
Z.z. odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie (záverečný účet
obce za rok 2020) bez výhrad a taktiež odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť tvorbu
rezervného fondu v celkovej sume 3 292,02 € zo zostatkov príjmových finančných operácií.
Hlasovanie: Kto je za schválenie záverečného účtu obce Selce bez výhrad za rok 2020?
Za :M.Bodnár, , O. Repper

proti: -

zdržal sa hlasovania: -

neprítomný: J.Melich

Hlasovanie: Kto je za schválenie tvorby rezervného fondu v celkovej sume 3 292,02 €?
Za :M.Bodnár, , O. Repper
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný: J.Melich

3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením a čerpaním rozpočtu na I. štvrťrok. Skonštatoval,
že niektoré bežné výdavky na r. 2021 boli prekročené oproti schválenému rozpočtu , preto sa
spravili návrhy na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 , ktoré bolo podrobne
spracované (tvorí prílohu zápisnice).
Hlasovanie: Kto je za schválenie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4/2021?
Za :M.Bodnár, , O. Repper
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný: J.Melich

5/V bode rôzne sa poslanci informovali ohľadom rekonštrukcii KD a studni. Starosta oboznámil
poslancov , že obec musí predložiť ešte ďalšie doklady na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Lučenci , aby nám dali záväzné stanovisko ohľadom vody a mohla sa
kolaudovať vŕtaná studňa a následne aj KD.
Poslanci sa pýtali , aké má obec možnosti ohľadom čistenie potoka. Starosta informoval, že je
podaná žiadosť na správe povodia horného Ipľa Lučenec ohľadom čistenie potoka. Len sa musí
informovať, či nás zaradili do zoznamu na tento rok.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce urgovať Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Správa povodia horného Ipľa Lučenec ohľadom čistenie potoka.

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA ObÚ v Selciach konaného dňa
26.06.2021
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

b e r i e n a v e d o m i e:
A, Kontrolu uznesení z 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva a konštatuje, že jednotlivé
body uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.
B, Stanovisko hl. kontrolóra Mgr. P. Almášiho k záverečnému účtu obce za rok 2020.
C, Prejednanie plnenia a čerpania rozpočtu obce za 5 mesiacov r. 2021
D, Informácie ohľadom rekonštrukcii KD a studni

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Selciach
s c h v a ľ u j e:
Program z 13. Zasadnutia OcZ
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

s c h v a ľ u j e: A) záverečný účet obce Selce za rok 2020 bez výhrad.
B) tvorbu rezervného fondu v celkovej sume 3 292,02 €
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

s c h v a ľ u j e:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom na nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

ukladá
starostovi obce urgovať vedúcich pracovníkov na Správe povodia horného Ipľa Lučenec
ohľadom čistenie potoka v obci Selce.

6/ Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a vyhlásil rokovanie za ukončené.
Zapísal: D.Melichová
Overovatelia : Martin Bodnár
Oto Repper

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

Vladimír Bodnár
Starosta obce

