Z Á PI S N I CA

Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Adidovciach zo dňa 26.11.2020
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice
Pro g ra m :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Určenie overovateľov zápisnice
Rozpočet obce Adidovce na rok 2021,2022,2023
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Adidovce
na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Adidovce
na 1.polrok 2021
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Adidovce č. 2/2020
o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu č.1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Koromház, ktorý privítal poslancov
OZ a predložil program rokovania na schválenie . Program bol jednohlasne schválený bez
pripomienok.
K bodu č. 2 :
V tomto bode starosta previedol kontrolu plnenie úloh od posledného zasadnutia a skonštatoval, že
úlohy boli splnené.
K bodu č. 3 :
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Matúš Jalek a Jozef Firko. Za hlasovali všetci
prítomní poslanci.
K bodu č.4:
Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce Adidovce na rok 2021. Poslanci tento návrh schválili.
A návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023 berie na vedomie.
K bodu č.5 :
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu

obce Adidovce na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu obce na rok 2022-2023.
K bodu č.6 :
Kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti po jej zvolení na 1 polrok 2021, ktorý
poslanci bez pripomienok schválili.
K bodu č. 7:
Bol prerokovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Adidovce 2/2020 o miestnych
daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predložil starosta obce.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu č. 8:
Starosta obce predložil poslancom Smernicu č. 2 pre uskutočnenie inventarizácie a záväzkov.
Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá §6 ods.3
zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov. Po rozprave poslanci
predmetnú smernicu č. 2/2020 schválili bez pripomienok . Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 9:
Starosta obce predložil poslancom Smernicu č.1 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorá bola vypracovaná v zmysle zákona
č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v náväznosti na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Po rozprave
poslanci predloženú smernicu č.1/2020 schválili bez pripomienok. Za hlasovali všetci prítomní
poslanci.
K bodu č. 10:
Na základe auditu , ktorý vykonala Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. bola prerokovaná Správa
audítora o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019, ktorú poslanci
schválili. Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č.11:
V rámci diskusie boli prerokované nasledujúce záležitosti obce :
Prerokovali výrub stromov na cintoríne.
Návrh odmeny poslancom 200 Eur.
Preplatenie dovolenky starostovi obce v počte 25 dní.
K bodu č. 12:
Po prerokovaní bodov boli prijaté nasledovné uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice.
K bodu č. 13:
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice :
Jalek :
Firko :
V Adidovciach 26.11.2020
Zapísala : Gajdošová

Milan Koromház
starosta obce

