Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 12. 2020

Program: viď príloha Pozvánka
K bodu l/ Otvorenie
Starosta obce p. Igor Daško privítal prítomných poslancov obce a hostí na zasadnutí OZ
a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom
rokovania. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov
Zapisovateľ: : Katarína Slamková
Overovatelia: Milan Kvasnica, Štefan Štefanec
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že plánované stretnutie na 24.11. 2020, ktoré zvolal Okresný úrad Ilava, odbor
životného prostredia ohľadom povodňovej prehliadky bolo zrušené. Čakáme na nový termín
stretnutia. Starosta sa vyjadril k rokovaniam s OZV Elekos a spoločnosťou Marius Pedersen
ohľadne vývozu odpadov.
Informoval, že náklady spojené s celoplošným testovaním na Covid – 19 boli obci
refundované.
K bodu 4/ Rozpočet na r. 2021 – 2023
Starosta informoval prítomných, že obec zverejnila návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadové
roky 2022, 2023 na výveske a webovej stránke obce. Rozpočet bez programovej štruktúry bol
na základe pripomienok upravený a zaslaný poslancom a hlavnému kontrolórovi. Starosta
informoval poslancov, že Národná rada SR schválila zákon o štátnom rozpočte na r. 2021
a rozpočet verejnej správy na roky 2021 – 2023. V súlade s týmto dokumentom bol schválený
výnos dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé obce. Konkrétna výška výnosu pre našu
obec je schválená vo výške 124 949,00 eur. Nakoľko sme na rok 2021plánovali DZP FO vo
výške 130 300,00 eur, položku sme ponížili a následne rozpočet vo výdavkoch vyrovnali.
Príjmy:
Bežný rozpočet
161 950,00 €
Kapitálový rozpočet
0,00 €
Finančné operácie
42 000,00 €
Rozpočet príjmov 203 950,00 €
Výdavky:
Bežný rozpočet
148 950,00 €
Kapitálový rozpočet 55 000,00 €
Finančné operácie
0,00 €
Rozpočet príjmov 203 950,00 €

Nakoľko už neboli žiadne pripomienky od poslancov, starosta ich vyzval k hlasovaniu.
Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2021 a rozpočet na roky 2022 – 2023 zobrali
na vedomie.
K bodu 5/ Úpravy rozpočtu
Starosta informoval poslancov o položkách rozpočtu k 31. 12. 2020, ktoré treba v rozpočte
upraviť nakoľko nie sú ešte zúčtované napr. celoplošné testovanie, sčítanie domov, dlhodobá
pôžička z MF SR. Poslanci nemali žiadne námietky, pripomienky ani návrhy o ktorých by
OZ muselo rozhodovať, starosta dal o návrhu hlasovať a všetci poslanci návrh odsúhlasili.
K bodu 6/ Rôzne – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
 Starosta informoval poslancov o doručenej žiadosti o kúpu časti obecného pozemku
od pani Márii Švondrkovej. Jedná sa o pozemok pri cintoríne, parcela č. 188/1, o
výmere 55 m2. Pozemok sa nachádza za prírodným plotom oddeľujúci cintorín a
pozemky rodiny Švondrkovej. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že rodina
Švondrková môže pozemok užívať tak, ako ho užívala doteraz, ale s odpredajom tejto
časti obecného pozemku momentálne nesúhlasí.
 Ďalej starosta informoval poslancov o pozemku na parc. KNC č. 436/2, ktorý predáva
pán Hudcovský. Jedná sa o pozemok, kde nie je dotiahnutá obecná voda. Ak by boli
záujemci o kúpu pozemku, obec uvažuje o dotiahnutí hlavného vodovodu o 50 až 80
m.
 Dňa 11.12. 2020 obec prijala stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina
(SSD), že nesúhlasí so stavbou hasičskej zbrojnice v ochrannom pásme
elektroenergetického zariadenia na parcele č. 281/1, nakoľko na vedení v blízkosti
stavby musia byť namontované a trvalo funkčné závesy spĺňajúce požiadavky na
zvýšené zabezpečenie. Montáž bezpečnostných dvojzávesov na podpernom bode a
stožiari elektrickej stanice je možná na náklady žiadateľa. Po vykonaní montáže
závesov spĺňajúcich požiadavky treba opätovne požiadať SSD o súhlas so zriadením
stavby. Na základe zistenia výšky nákladov na montáž dvojzávesov bude starosta
s poslancami hľadať nové riešenia.
 Starosta informoval, že aj napriek ťažkým časom sa podarilo v obci za dodržania
prísnych epidemiologických podmienok zorganizovať príchod sv.Mikuláša a rozdať
deťom balíčky. Akcia dopadla dobre.

K bodu 7/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo:
l. b e r i e n a

v e d o m i e:

a/ Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
b/ Rozpočet na roky 2022-2023
c/ Vyjadrenie SSD, a. s. k stavbe hasičskej zbrojnice
d/ Informáciu o predaji pozemku na parc. KNC č. 436/2
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Rozpočet na rok 2021
b/ Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2020
c/ Nesúhlas s kúpou časti obecného pozemku na parc. č. 188/1 o výmere 55 m2
3. u k l a d á :
a/ Zistiť náklady spojené s montážou bezpečnostných dvojzávesov
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do budúceho zasadnutia OZ
K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie
Zapísal:

……………………

Overovatelia:
……………………
…………………….
Igor Daško, starosta obce

…………………….

