Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
7. mája 2015

ZÁPISNICA

Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
7. mája 2015
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Anna JANEVOVÁ
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
Ospravedlnený:
Ing. František TOMKO
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.
Za zapisovateľa bol starostom určený:
Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová
Starosta uviedol, že návrh programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Diskusia o rozpočte obce a o ekonomickej situácii obce
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe rokovania.
Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli traja poslanci.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Jakubčáková, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
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3. Diskusia o rozpočte obce a o ekonomickej situácii obce
Starosta obce privítal na zasadnutí zástupcu spoločnosti Accept audit & Consulting s.r.o. Ing. Ivana Bošelu,
PhD., ktorý okrem iného pôsobil aj ako prezident komory audítorov na Slovensku.
Ing. Bošela zhrnul celkovú ekonomickú situáciu obce, ktorá nie je dobrá. Z dôvodu chýbajúcich dokladov je
problém reálne a hodnoverne uzatvoriť účtovníctvo obce Kvakovce za rok 2014. Poukázal na riziká vyplávajúce
zo zlého účtovania v minulosti, hovoril a pohľadávkach obce, ktoré sú v účtovníctve obce umelo vykazované a
podľa jeho názoru je nereálne ich vymôcť. Zároveň informoval poslancov obce o prebiehajúcej inventarizácii
obecného majetku, o inventarizácii záväzkov a pohľadávok, ako aj o zložitej rekonštrukcii účtovníctva obce.
Ing. Bošela predstavil obecnému zastupiteľstvu aj Ing. Michala Laža, ktorý je expertom pre oblasť
rozpočtovania. Ing. Lažo predstavil hrubý návrh obecného rozpočtu na rok 2015 s tým, že je to len veľmi hrubý
návrh a bude nevyhnutné ho niekoľko krát počas roka aj upravovať.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva došlo k všeobecnej zhode, že sa pripraví návrh rozpočtu, bude vyvesený
na úradnej tabuli a následne bude o ňom rokovať obecné zastupiteľstvo.
Diskusia k ekonomickej situácii trvala asi 1,5 hodiny. Starosta obce ukončil diskusiu o tomto bode programu
a predložil návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie od Ing. Ivana Bošelu a Ing. Laža o zložitej ekonomickej
situácii v obci Kvakovce, o problémoch v účtovaní v obci Kvakovce, o chýbajúcich dokladoch a o riešení
vzniknutej situácie, ako aj o prebiehajúcej inventarizácii majetku, zmlúv, záväzkov a pohľadávok obce
Kvakovce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doterajšie kroky vedúce k štandardizácii pomerov v obci Kvakovce v oblasti
účtovníctva. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hrubý návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2015.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Jakubčáková, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
4. Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval o Zmluve na poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu SR. Ide
o štandardnú zmluvu, akú majú všetky obce. Zároveň predložil návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní prostriedkov z Reyklačného fondu SR.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Jakubčáková, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo prijaté
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5. Diskusia
V diskusii neodzneli žiadne príspevky

6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Anna Čikotová
zapisovateľ

Anna JANEVOVÁ
overovateľka
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Ing. Katarína ŠVECOVÁ

overovateľka

