U Z N E S E N I E č. 3
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
konaného dňa 8. augusta 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci ObZ:

Jozef Dorušák, Veronika Dupčáková, Bc. Igor Janckulík,
Mgr. Danka Jančová, Janka Makúchová, Marek Repôň

Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici

A. BERIE NA VEDOMIE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

plnenie uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva;
II. úpravu rozpočtu k 30. 06. 2018;
informatívnu správu o projekte „Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica“;
informatívnu správu o projekte „Výstavba chodníkov a parkovísk“;
informatívnu správu o výstavbe miestnych komunikácií v lokalite IBV Sihly;
informatívnu správu o voľbách do orgánov samosprávy obcí – 10. 11. 2018;

B. SCHVAĽUJE
1) program zasadania obecného zastupiteľstva;
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2018;
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3) III. úpravu rozpočtu na rok 2018;
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4) navýšenie finančných prostriedkov zo zdrojov obce na zabezpečenie financovania
neoprávnených výdavkov pre projekt „Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica“
z pôvodných 60.000,00 € s DPH na 68.649,63 € s DPH, t. j. nárast o 8.649,63 €
z dôvodu zmien v realizácii projektu;
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5) predaj nehnuteľného majetku C-KN parc. č. 129/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, C-KN parc. č. 129/5 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 30
m2, C-KN parc. č. 129/6 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 60 m2, C-KN
parc. č. 129/7 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 11 m2, C-KN parc. č. 130/5
– záhrada – o výmere 12 m2, C-KN parc. č. 130/7 – záhrada – o výmere 27 m2,
C-KN parc. č. 131/2 – záhrada – o výmere 15 m2, C-KN parc. č. 131/4 – záhrada –
o výmere 1 m2, C-KN parc. č. 131/6 – záhrada – o výmere 2 m2, C-KN parc. č.
702/12 – vodné plochy – o výmere 9 m2 a C-KN parc. č. 702/13 – vodné plochy –
o výmere 11 m2, ktoré parcely sú zapísané na LV č. 1073 pod B1 Obec Krušetnica
v 1/1-úč. pre Stanislava Repôňa rod Repôňa, nar. 15. 08. 1944, bytom 029 54 Krušetnica
č. 151 v cene 1,33 €/m2, cena celkom 260,68 €.
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6) zámer predať nehnuteľný majetok C-KN parc. č. 22920 – orná pôda – o výmere 452
m2, ktorá parcela je zapísaná na LV č. 2635 pod B1 Obec Krušetnica v 1/1-úč. pre Igora
Stančíka, bytom Breza č. 255 a manž. Lenku Stančíkovú rod. Žofajovú, bytom
Krušetnica č. 245;
Za: 6 (Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C. URČUJE
1) v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11
ods. 3 písm. h) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pre Obec Krušetnica na volebné obdobie 2018 - 2022
- rozsah výkonu funkcie úväzku starostu obce 1,0 (100 %) na celé funkčné obdobie
- počet volebných obvodov 1 (jeden)
- počet poslancov vo volebnom obvode – 7 (sedem)

D. DOPORUČUJE
1) starostke obce:
- opätovne zaslať písomnú odpoveď na žiadosť a následne jeho odpoveď o zmluvnú
úpravu vzťahov k nehnuteľnosti p. Dušanovi Dulíkovi s tým, že obec nesúhlasí s jeho
navrhovaným nájomným vzťahom k C-KN parc. č. 676/1 – zastavaná plocha a nádvoria
– 67 m2 a C-KN parc. č. 677/1 – zastavaná plocha a nádvoria – 165 m2, k. ú. Krušetnica,
z dôvodu, že obec má aj naďalej záujem o kúpu obidvoch týchto parciel, nie iba C-KN
parc. č. 676/6, za ním navrhovanú cenu 12,00 €/m2 a následne ho pozvať na zasadanie
budúceho obecného zastupiteľstva;
- zrušiť Mapový portal;
- informovať sa na OVS, a. s. Dolný Kubín ohľadom novej technológie na vodu do
obecného vodojemu.

Zapísala: Mgr. Alžbeta Páterková
Overovatelia:

Bc. Igor Janckulík, v. r.
Mgr. Danka Jančová, v. r.

Starostka obce:

Mgr. Terézia Pacoňová, v. r.

Príloha č. 1
ROZBOR hospodárenia O b c e Krušetnica k 30.06.2018 (v €)
P R Í J M Y bežného rozpočtu:

460 730,63

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve
DzN pozemky
DzN stavby
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady
Príjmy z prenajatých budov (KD, Kaderníctvo, Dielne, Zasadačka)
Príjmy z prenajatých bytov 6 bj.
Príjmy z prenajatých bytov 12 bj.
Poplatky správne
Voda
Vodovodná prípojka
Odpadové nádoby
Poplatky za dodávku tepla
Poplatky a platby za relácie v MR
Poplatky za dodávku elektriny (Pošta, KD)
Separovaný odpad
Monografia obce, Kalendár
Asistenčný poplatok IOMO
Poplatky za stravné
Úroky
Príjmy z odvodov hazardných hier (Tipsport)
Príjmy z dobropisov
Príjmy zo Soc. poisťovne
Dotácia z DPO na PO
Dotácia na matriku
Dotácia na REGOB
Dotácia na Register adries
Dotácia na ŽP
Dotácia na MK
Dotácia na školstvo (ZŠ prenesené kompetencie)
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na cestovné žiakov
Dotácia na MŠ výchovu a vzdelávanie
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na lyžiarsky kurz ZŠ
Dotácia na školu v prírode ZŠ

168 051,19
2 787,14
2 948,99
416,50
185,00
10 374,00
2 124,06
2 188,78
2 350,35
1 631,00
24,90
320,00
113,76
633,27
295,00
45,00
655,00
52,00
7,70
832,37
36,86
48,58
1 797,03
6,43
1 400,00
1 960,30
319,11
22,80
90,78
41,77
218 571,00
3 014,00
5 940,00
1 966,00
23 520,00
4 050,00
1 900,00

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu:

103 700,19

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
63 046,54
- čerpanie na mzdy 38 032,79 €, odvody do fondov 13 160,46 €, príspevok do DDP 600,00
€, elektrická energia 297,00 €, uhlie 715,12 €, poštovné 160,35 €, telefón 616,18 €,
prevádzkové stroje a náradie 125,96 €, papier, kanc. potreby, tonery, obálky 121,33 €,
čistiace a hygienické potreby 53,15 €, črepníkové kvety 92,60 €, stavebný materiál 35,95
€, ostatný materiál 25,44 €, knihy, časopisy, noviny 78,25 €, pracovné odevy a pomôcky
117,49 €, palivá ako zdroj energie 270,99 €, reprezentačné – občerstvenie 233,89 €,
pohonné hmoty 463,11 €, údržba áut a oprava Felície, Fabie, traktora 628,40 €, zák.
poistenie 136,50 €, údržba pracovných strojov a náradia 31,90 €, údržba budovy a
priestorov 15,09 €, údržba softvéru 510,02 €, inzercia 50,40 €, elektronizácia služieb
Lomtec 474,00 €, dovoz dreva 34,00 €, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov 46,85 €,
činnosť technika BOZP 324,00 €,
poplatky a odvody (správne poplatky) 37,10 €,
stravovanie 1 966,96 €, poistné 403,34 €, prídel do SF 328,50 €, odmeny na dohody 555,00
€, poplatok STV a SRo 111,48 €, ročný poplatok za web stránku 420,00 €, príspevok
SpOcÚ 1 625,20 €, transfery PN 147,74 €.
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
- poplatky banke 101,20 €, zrážková daň 6,95 €.

108,15

01.3.3 Výdavky na matriku
1 048,40
- čerpanie na mzdy 653,28 €, odvody do fondov 228,12 €, elektrická energia 54,00 €, školenie
113,00 €.
01.3.3 Výdavky na REGOB, Register adries
- elektrická energia 54,00 €, údržba softvéru 125,00 €.

179,00

01.7.0 Transakcie verejného dlhu
883,43
- úroky z dlhodobého úveru 566,47 €, úroky z úveru ŠFRB 137,10 €, manipulačné poplatky
39,42 €, provízie z ručenia úveru ŠFRB 140,44 €.
03.2.0 Požiarna ochrana
265,41
- elektrická energia 154,80 €, všeobecný materiál – nabíjateľné batérie 15,80 €, nafta do Iveca
83,11 €, údržba auta 11,70 €.
04.5.1 Cestná doprava - MK
1 096,02
- všeobecný a posypový materiál 422,92 €, údržba MK 15,60 €, údržba náučného chodníka
577,50 €, špeciálne služby- vypracovanie návrhu na parkovisko pri 12 bj. 80,00 €.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
8 888,84
- čistenie a kosenie verejného priestranstva 55,00 €, vývoz odpadu 3 138,37 €, uloženie
odpadu 5 479,47 €, špeciálne služby – enviro servis 216,00 €.
05.3.0 Znižovanie znečisťovania
- rozbor vody 101,15 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 94,00 €.

195,15

06.3.0 Zásobovanie vodou
3 093,95
- elektrika za vodné čerpadlo 36,48 €, vodáreň – čerpadlo 441,38 €, materiál na údržbu
vodovodu 371,81 €, ochranné pracovné pomôcky 11,76 €, údržba dávkovača 96,00 €,
údržba vodovodu 339,10 €, dohoda o vykonaní práce – vodovod 1 332,00 €, odvody
465,42 €.
06.4.0 Verejné osvetlenie
3 167,45
- elektrická energia 2 627,47 €, všeob. materiál na údržbu VO 95,98 €, verejné obstarávanie
pre projekt Rozšírenie verejného osvetlenia v obci 444,00 €.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 6 bj.
4 643,80
- elektrická energia 133,20 €, uhlie 913,76 €, byt č.2 oprava sporáka 55,00 €, materiál na
údržbu 6 bj. 8,70 €, práce za údržbu a opravu bytu č.5 – oprava omietok v 6 bj. 3 479,40
€, poistenie 6 bj. 53,74 €.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 12 bj.
746,09
- elektrická energia 123,24 €, byt č. 3 a byt č.6 bojler 2 ks 380,96 €, materiál 44,42 €,
údržba – odvodnenie 197,47 €.
08.1.0 Rekreačné a športové služby
4 150,29
- elektrická energia v ŠH 395,64 €, materiál pre TJ 24,45 €, vlajky na prechod Biela stopa
300,00 €, kosenie ihriska TJ 130,20 €, preprava žiakov na plaváreň 1 000,00 €, príspevok
na MDD 300,00 €, príspevok pre TJ na športovú činnosť 2 000,00 €.
08.2.0 Kultúrne služby – KD, Knižnica
5 478,44
- elektrická energia v KD 1 296,78 €, uhlie 3 616,31 €, všeobecný materiál 67,31 €,
občerstvenie – Deň rodiny, MŠ 274,51 €, údržba prevádzkových strojov 144,00 €, odmena
knihovníčke 60,00 €, odvody do fondov 19,53 €.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - MR
- autorská odmena za licencie 58,90 €, údržba MR 117,00 €.

175,90

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
848,72
- elektrická energia 81,66 €, všeobecný materiál 143,15 €, kosenie cintorína 69,98 €,
členský príspevok združeniam MAS BO, ZMOBO, agentúre SEVER 553,93 €.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
- všeobecný materiál 50,03 €, prekládka elektrického stĺpa pri MŠ 5 157,60 €.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie
- vratka dopravného – cestovných nákladov žiakov 206,98 €.
09.5.0 Centrum voľného času
- príspevok na činnosť 20,00 €.
10.1.2 Transfery občianskemu združeniu
- príspevok zväzu zdravotne postih. Oravy 250,00 €.

5 207,63

206,98

20,00

250,00

P R Í J M Y kapitálového rozpočtu
Transfer z MPaRV - Rozšírenie kapacity MŠ

27 565,00
27 565,00

V Ý D A V K Y kapitálového rozpočtu
Projektová dokumentácia – Revitalizácia verej.priestr.
Kanalizácia – IBV Sihly
Výstavba parkoviska pri 12 bj.
Projektová dokumentácia na MŠ
MŠ rekonštrukcia – Rozšírenie kapacity MŠ

51 840,05
570,00
347,38
10 000,00
1 050,00
39 872,67

P R Í J M Y finančných operácií
Zostatok prostriedkov z roku 2017 (prevedené ZŠ)
Zostatok prostriedkov z roku 2017 (dopravné ZŠ)
Prevod prostriedkov z RF
Ostatné príjmové finančné operácie

11 109,35
36,39
206,98
10 857,98
8,00

V Ý D A V K Y finančných operácií
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru zo ŠFRB
Ostatné výdavkové finančné operácie

4 774,20
4 300,08
474,12
6,00

ZŠ s MŠ Krušetnica 83 - samostatné hospodárenie

P R Í J M Y bežného rozpočtu

6 656,54

Príjmy z prenajatých budov, priestorov
Príjmy z preplatkov elektriky
Príjmy z poplatkov za MŠ
Príjmy z poplatkov za ŠKD
Príjmy z poplatkov za stravné ŠJ
Príjem z ovocia, šťavy

1 050,00
118,55
300,00
320,00
4 787,20
80,79

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu

242 036,51

09.1.1.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie
21 708,88
- čerpanie na mzdy 14 272,54 €, odvody do fondov 4 869,81 €, príspevok do DDP 100,00 €,
cestovné 29,60 €, elektrická energia 583,81 €, poštovné 3,90 €, telefón 105,90 €, internet 32,06
€, všeobecný materiál 323,19 €, knihy, časopisy 329,59 €, údržba výpočtovej techniky 24,00
€, školenie 59,00 €, všeobecné služby 40,00 €, stravovanie 555,90 €, prídel do SF 133,90 €,
poskytnuté preddavky 193,95 €, transfery na PN 51,73 €.
09.1.2.1 Základná škola – primárne vzdelávanie
60 890,55
- čerpanie na mzdy 38 082,37 €, odvody do fondov 13 654,35 €, príspevok do DDP 250,00 €,
cestovné náhrady 35,50 €, elektrická energia 400,00 €, uhlie 1 296,60 €, poštovné 59,71 €,
telefón 183,11 €, internet 174,42 €, všeobecný materiál 715,31 €, knihy, časopisy, uč. pomôcky
633,66 €, potraviny 26,93 €, prepravné žiakov 320,00 €, údržba výpočtovej techniky 24,00 €,
údržba špeciálnych strojov a zariadení 0,24 €, školenie 19,00 €, všeob. služby 882,72 €,
cestovné náhrady – škola v prírode 1 900,00 €, stravovanie 787,10 €, poistné 425,52 €, prídel
do SF 331,92 €, poskytnuté preddavky 363,88 €, transfery na PN 324,21 €.
09.2.1.1 Základná škola – sekundárne vzdelávanie
143 172,98
- čerpanie na mzdy 88 892,38 €, odvody do fondov 30 446,80 €, príspevok do DDP 350,00 €,
náhrady cestovného 213,50 €, elektrická energia 1 830,00 €, uhlie, drevo 3 025,40 €, poštovné
150,01 €, telefón 412,67 €, internet 348,84 €, výpočtová technika 59,00 €, telekomunikačná
technika 613,03 €, prevádzkové stroje a zariadenia 366,99 €, všeobecný materiál 1 573,83 €,
knihy, časopisy, uč. pomôcky 1 052,09 €, potraviny 53,86 €, údržba výpočtovej techniky
221,80 €, údržba budovy, tried 215,40 €, školenia, kurzy 363,00 €, všeobecné služby 1 248,12
€, špeciálne služby 12,00 €, cestovné náhrady – lyžiarsky výcvik 4 050,00 €, poplatky, odvody
190,64 €, stravovanie 1 439,90 €, poistné 379,06 €, prídel do SF 792,18 €, poskytnuté
preddavky 57,21 €, cestovné žiakov 4 489,98 €, transfery na PN 325,29 €.

09.5.0 Školský klub detí
- čerpanie na mzdy 1 221,35 €, odvody do fondov 365,80 €, prídel do SF 9,98 €.

1 950,06

09.6.0.1 Zariadenie školského stravovania – predprimárne vzdelávanie
3 322,90
- čerpanie na mzdy 1 897,11 €, odvody do fondov 705,25 €, elektrika 267,00 €, telefón 61,17
€, všeobecný materiál 106,77 €, všeobecné služby 75,80 €, stravovanie 190,40 €, prídel do SF
19,40 €.
09.6.0.2 Zariadenie školského stravovania – primárne vzdelávanie
3 199,82
- čerpanie na mzdy 1 897,11 €, odvody do fondov 705,25 €, elektrika 267,00 €, telefón 33,89
€, všeobecný materiál 13,67 €, stravovanie 263,50 €, prídel do SF 19,40 €.
09.6.0.3 Zariadenie školského stravovania – sekundárne vzdelávanie
7 791,32
- čerpanie na mzdy 4 269,41 €, odvody do fondov 1 410,26 €, príspevok do DDS 50,00 €,
elektrická energia 1 058,84 €, poštovné 1,25 €, telefón 90,77 €, všeobecný materiál 357,43 €,
všeobecné služby 143,20 €, stravovanie 103,70 €, prídel do SF 38,78 €, poskytnuté preddavky
267,68 €.
V Krušetnici, dňa 30.07.2018

Vypracovala: Mgr. Zlatka Beganová

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 30.06.2018
Stav bankových účtov k 30.06.2018

289 914,61 €

z toho:

819,13 €
241 731,29 €
47 364,19 €

Sociálny fond
Rezervný fond
Bežné účty

Stav pokladne k 30.06.2018

127,92 €

Nesplatená hodnota dlhodobého úveru z Prima banky
k 30.06.2018
35 116,96 €
Nesplatená hodnota úveru zo ŠFRB
k 30.06.2018

17 801,97 €

