Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boldogu, ktoré sa konalo
dňa:10.03.2021 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti OcÚ Boldog.
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Ročná účtovná závierka.
4. Vývoj a plán testovania.
5. Odpadové hospodárstvo.
6. Žiadosť.
7. Rôzne.
8. Schválenie uznesení.
9. Záver.
Rokovanie otvoril a viedol Bc.Peter Múčka starosta obce. Po privítaní
poslancov
starosta skonštatoval, že je obecné zastupiteľstvo schopné uznášať sa. Určil
overovateľov zápisnice:Loránd Jankó a Zsolt Huszár.Nedostavila sa: Mgr.Enikő
Laczo Szakál. Zapisovateľka: Hajnalka Macsiczaová admin. prac. OcÚ.
Program poslanci jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení:
Brožúrka o novinkách obce sa rozdala obyvateľom obce.
Ročná účtovná závierka: Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s ročnou
účtovnou závierkou: bežné príjmy: 295 848,51 EUR.bežné výdavky: 255 945,48
EUR, kapitálové príjmy: 94 676,70 EUR, kapitálové výdavky:
87 998,44.Hospod.výsledok 10 750,43 EUR z toho 10 % rezervnýfond 1 075,04
EUR, Stav na BÚ k 31.12.2020: 169 233,33 EUR, Soc.fond: 794,79 Eur.
Poslanci jednohlasne schválili ročnú účtovnú závierku ako i rezervný fond vo
výške 10 %.
Elena Némethová podáva správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolórky za rok
2020 – poslanci brali správu na vedomie.

Vývoj a plán testovania: Starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo
o priebehu
testovania za uplynulé týždne .Poslanci brali správu starostu na vedomie.
Odmeňovanie dobrovoľných hasičov počas testovania, ktorý vykonávajú v tom
čase službu na testovaní: Tomáš Kögler a Dávid Macsicza.Vychádzajúc z § 19
ods. 1 opatrenia MF SR č.MF/16786-2007-31,ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie,príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších prepidosv, sa akotransfery bežné a kapitálové účtujú
dotácie,príspevky,bežné výdavky, granty a iné finančné operácie. Prijatý
finančný dar nie je predmetom dane ani odvodov do zdravotnej a sociálnej
poisťovne.
Odpadové hospodárstvo: poslancom starosta dáva na vedomie priebeh
a vybavovanie čipových nálepiek na smetné nádoby ako i k tomu súvisiace
obstarávanie.Zberný dvor bude v blízkej budúcnosti vyčistený.Úroveň
vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2020 : 98%.
Žiadosť: Szabolcs Klenovics,bytom Boldog č.48 žiada o odpredaj časti
pozemku na parc.č. 183/6 k.ú. Boldog vo výmere 21 m2. Poslanci jednohlasne
schválili odpredaj predmetného pozemku podľa ceny stanovenej vypracovanej
v znaleckom posudku.
-Žiadosť Paradrezúra Excelent n.o. Boldog žiada o prenájom futbalového ihriska
pre kone. Poslanci súhlasili s prenájmom do konca júna na vyhradenom
priestore,
s povinnosťou dodržiavať čistotu v celom areály ihriska a informovať
obyvateľov obce o aktivitách pre občanov.
Rôzne: Poslanci brali na vedomie poskytnutie súčinnosti Ministervu vnútra.
-Poslanec Loránd Jankó mal návrh, na obmedzenie rýchlosti pred budovou MŠ
a v ulici Szilvások. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
- Starosta obce informuje zastupiteľstvo o podaných 4 žiadostí o nenávratný
finančý príspevok.Poslanci brali správu starostu na vedomie.

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa:10.03.2021.
Uznesenie č. 01/2021
OZ
schvaľuje – program OZ.

Uznesenie č.02/2021
OZ
schvaľuje - ročnú účtovnú závierku, ako i RF 10% vo výške 1075,04 EUR
poslanci jednohlasne schválili.
Berie na vedomie – správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontroórky za rok 2020.
Uznesenie č.03/2021
OZ
Berie na vedomie – správu starostu o vývoji a pláne testovania.
Schvaľuje – poskytnutie fin.daru na mesačnej báze počas testovania
dobrovoľníkom T.Kögler a D.Macsicza.
Uznesenie č.04/2021
OZ
Berie na vedomie – správu starostu o priebehu a vybavovaní čipových nálepiek
na smetné nádoby, zberný dvor bude v blízkej budúcnosti vyčistení.
Uznesenie č.05/2021
OZ
Schvaľuje – odpredaj časti pozemku na parc.č. 183/6 k.ú. Boldog vo výmere 21
m2, vlastníkom je Szabolcs Klenovics bytom Boldog č.48 podľa ceny
stanovenej vypracovanom znaleckom posudku. Poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.06/2021.
OZ
Berie na vedomie – poskytnutie súčinnosti Ministerstva vnútra.
Uznesenie č.07/2021
OZ
Shvaľuje – Paradrezúra Excelent žiadosť o spoluprácu – prenájom futbalového
ihriska – poslanci chválili skúšobnú dobu do konca júna vo vyhradenom
priestore, povinnosť dodržiavať čistotu v celom areály ihriska, informovať
obyvateľov obce o ich aktivitách. Poslanci v tomto znení jednohlasne schválili.
Uznesenie č.08/2021
OZ
Schvaľuje – obmedzenie rýchlosti pred budovou MŠ a v ulici Szilvášok na
dvoch miestach- poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.09/2021

OZ
Berie na vedomie – správu starostu o 4 podaných žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. Poslanci brali správu starostu na vedomie.
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané, starosta sa poďakoval
poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

