Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2014 vo Vyšnom Orlíku
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Program: dľa pozvánky
1.Návrhová komisia: Anna Štefanišinová, Irena Čvaňová
Overovatelia zápisnice: Ing. Ivan Hnat, Peter Karaman
2.Zahájenie zasadnutia:
Starosta obce zahajil zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom privítal prítomných
poslancov, kontrolóra obce, zapisovateľku a oboznámil ich s programom jednania.

3.Správa auditora za rok 2013 a Záverečný účet obce za rok 2013
Správu auditora ako aj záverečný účet obce za rok 2013 podrobne rozobral p. Ing. Ivan
Hnat. Povedal, že v mesiaci jún bol v obci vykonaný audit p.Ing. Vladislavom Mihaľomauditorom, ktorý na základe vykonaného auditu spracoval správu. Podrobne rozobral
hospodárenie obce za rok 2013 a to bežné príjmy a bežné vydavky, kapitaloé prijmy
a kapitalové vydavky ako aj majetok obce (aktíva a pasíva). Prítomným poslancom prečítal aj
Správu nezavislého auditora o overení účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2013. Podľa
jeho názoru, účtovná zavierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Vyšný Orlík k 32.12.2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve . V Dodatku správy nezavislého auditora uvádza, že
účtovnú závierku Obce Vyšný Orlík overil na stranách 13-18, ku ktorej vydal dňa 26.06.2014
správu. Pán Ing. Hnat zároveň prečítal poslancom aj list audítora vedeniu obce v ktorom
audítor doporuča doplniť smernicu na vedenie učtovníctva o stanovenie doby odpisovania
jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného a hmotného majetku o odpisový plán, na
základe ktorého obec ma učtovať o učtovných odpisoch mesačne.
Obec vlastní lesné pozemky, ktoré ma na liste vlastníctva, avšak v učtovníctve ich hodnota
nie je zaučtovaná. Doporuča lesné pozemky oceniť znaleckým posudkom, alebo iným
náhradným spôsobom a zaučtovať na účet 031.
Skolaudovať multifunkčne ihrisko v hodnote 56 349,28 € a zaradiť do dlhodobého
hmotného majetku na základe protokolu o zaradení majetku do používania učtovným
zápisom MD 021 D 042.
Obec vykazala krátkodobé pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov a iné
pohľadávky. Doporučuje každoročne prehodnotiť ich rizikovosť a vytvárať opravné položky.
Venovať väčšiu pozornosť vymáhaniu pohľadávok.
Fakturu z ročného vyučtovania elektr. energie za rok 2012 a dobropis s dátumom
k 31.12.2012 a taktiež f. za dodávku plynu (obdobie od 19.7.2012 do 31.12.2012) obec
zaučtovala až v r.2013. Tieto mali byť učtované v r.2012. To iste sa zopakovalo aj v roku
2013, kde f. za ročné vyučtovanie elektr. energie domu smútku- nedoplatok v sume 2135,68
€ obec zaučtovala až v roku 2014.

Pri zučtovaní miezd (za Voľby) v mesiaci november vznikol rozdiel 11,27 €, ktorý pozostáva
z rozdielu u Sociálnej poisťovni, keď v hlavnej knihe bolo zučtovaných menej ako
-2v rekapitulácii miezd o 14,77 €. Rozdiel pozostáva zo mzdy zamestnancom o 2,83€
a preddávku na daň zo zavislej činnosti 0,67 €. Tento rozdiel vysporiadať v roku 2014.
Tento list auditora vedeniu obce je súčasťou tejto zápisnice.
Zároveň oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2013 z ktorého vyplyva, že
nevyčerpané fin. prostriedky v roku 2013 v sume 440,69 € použiť v roku 2014 a do RF
odviesť prídel 28,91 €. K záverečnému účtu obce dal stanovisko aj kontrolór obce, ktorý
schvaľuje záverečný účet bez výhrad a doporučuje obecnému zastupiteľstvu:
a) Schváliť záverečný účet obce za rok 2013.
b) Prebytok rozpočtu obce za rok 2013 v sume 6 011,01 € sa podľa §16 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení neskorších predpisov po
zohľadnení nevyčerpaných dotácii v roku 2013 s použitím v roku 2014 v sumu 440,69
€ usporiada takto:
-Na vysporiadanie minusového zostatku finanšných operácii v sume 5 982,10€
-Sumu 28,91€ prideliť do Rezervného fondu.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
správu nezavislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválili
záverečný účet obce za rok 2013.
4.Výročná správa obce za rok 2013
Starosta obce prečítal prítomným spracovanú Výročnú správu obce za rok 2013, ktorá je
zároveň aj súčasťou tejto zápisnice, ktorú poslanci vzali na vedomie.
5.Eurofondy- Euro activity- Nová možnosť dotácie na energetické zhodnotenie budovZvyšovanie energetickej činnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
(činnosť L1) – informacia o pripravovanom projekte na KSB.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom projekte na poskytnutie finančných
prostriedkov z Eurofondov na celkovú opravu KSB. Jedná sa o zateplenie KSB budovy,
výmena okien a oprava strechy . Je potrebne dať objednávku pre Firmu RAMONT Building
Abranovce, ktorá vypracuje žiadosť o dotáciu v hodnote 900.-€ a firma, ktorá vypracuje
projektovú dokumentáciu bude požadovať za vypracovanie asi 6 900.- €. Včera bol na
obecnom úrade Ing. Arch.p. Lakata projektant s ktorým bol starosta v archive vo Svidník
vyzdvihnúť staré projekty KSB. Postupne ziskávame aj potvrdenia z poisťovní
o nevysporiadaných dlhoch obce. Je potrebné doložiť aj list vlastníctva. Naša spoluúčasť na
tomto projekte by mala byť 5%.
Poslanci nemali namietok k datiu objednávky na túto akciu.
5.Žiadosť pána Tomaša Derca (firma VYDER s.r.o Kečkovce 40) o prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve obce – domček č. 18

Dňa 19.06.2014 doručil na obecný úrad p. Tomáš Derco - Firma VYDER s.r.o Kečkovce 40,
žiadosť o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obecného úradu za účelom
zriadenia predajne a to obkladov a stavebných pomôcok. Jedná sa domček s popisným č. 18,
ktorý sa nachádza pri KSB a je dosiaľ nevyuživaný. Výmera domčeka je 26 m2. Poslanci
schválili prenajom domčeka za 11,53 €/m2 (299,78€ ročne) + poplatok za spotrebovanú
-3elektrickú energiu, poplatok za odpad (ako majú firmy), spotrebovanú vodu a popripade ak
by využival aj pozemok tak poplatok aj za prenajom pozemku, s tým, že tam neurobí
skladisko stavebného materialu na dobu jedného roka
6.Rôzne:
V tomto bode starosta podal informáciu o havarijnom stave elektrického kabla, ktorý
nastal na moste na hlavnej ceste smerom Svidník –Bardejov cez riečku Mostivka. Kabel bol
odtrhnutý od mosta a visel, preto bolo potrebné ho opäť upevniť. Tuto prácu vykonala firma,
GAS-MG spol. s.r.o Svidník , ktorá kabel upevnila do umelohmotnej chraničky a FA čini
1387,85 €.
7.Diskusia:
P. poslanec Karaman sa dotazoval, prečo bola hradza tak neskoro kosená a ostala
neupravená a zaroveň žiadal o prečistenie kanala pri ihrisku (budove TJ).
Starosta hneď odpovedal, že v minulom roku bol projekt na povodňové práce, kde
pracovalo 6 ľudí, ktorí kosili a hrabali hradzu ako aj verejné plochy a aj tak občania stále
pripomienkovali. Tento rok sa projekt na povodňové práce nekoná, preto hradzu pokosilo
Povodie Bodrogu, ale ju neupravilo. Čo sa týka prečistenia kanala bude sa snažiť ho dať
vyčistiť DHZ.
Do diskusie sa zapojil aj p. Miškiv, ktorý povedal, že ak pracovníci MOS kosia a tak nech aj
zhrabujú na kôpky.
P. Štefanišinová sa pripojila k tejto téme a žiadala dotlačiť Povodie, aby hradzu po kosení
aj upravilo.
V diskusii vystupila aj p. Čvaňová, ktorá sa pytala, či sa bude robiť turnaj memorial p.
Čvaňa, ktorý sa robí už niekoľko rokov. Ak nie tak ho urobí sama 3.9.2014.
Starosta odpovedal, že ma zle skusenosti s predchadzajúcimi ročníkmi, preto tohto roku
turnaj nebude ani o pohar starostu ani memorial p. Čvaňa.
10.Schválenie uznesenia:
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala p. Štefanišinová, ktoré poslanci
schválili.
11.Záver:

Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Baranová Ľubomíra

overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Hnat..........................................
Peter Karaman..................................

