
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 11. 2019 
 
 
 
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: :  Gabriela Koníčková 
Overovatelia:  Ing. Andrej Barták, Milan Kvasnica 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Podklady pre verejné obstarávanie na rekonštrukciu 
kabín sa spracovávajú.  
 
K bodu 4/ Návrh rozpočtu na rok 2020 až 2022 
Ing. Koníčková informovala prítomných o pripravovanom návrhu rozpočtu na rok 2020 
a výhľadové roky 2021, 2022.  
Na rok 2020 je plánovaná výška DZP FO vo výške 131 470, 00 €.  
    Bežný rozpočet      170 438,00 € 
    Kapitálový rozpočet              0,00 € 
    Finančné operácie   15 000,00 € 
    Rozpočet príjmov 185 438,00 € 
V roku 2020 plánujeme vyrovnaný rozpočet, teda výdavky v rovnakej výške. 
Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadové roky 2021, 2022 bude predložený do budúceho 
rokovania. 
Informovala aj o plnení rozpočtu k 30. 9. 2019 a predložila rozpočtové opatrenie č.3, ktoré má 
dopad na plnenie rozpočtu k 30. 9. 2019.  Opatrenie č. 3 je prílohou zápisnice. 
 
K bodu 5/ VZN organizácia miestneho referenda  
Ing.Koníčková informovala, že Návrh VZN organizácia miestneho referenda bol vyvesený na 
internetovej stránke obce zverejnený dňa 23. 9. 2019. Starosta dal o návrhu hlasovať a návrh 
bol prijatý.  
 
K bodu  6/ Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
Starosta informoval prítomných, že obec bude nútená pristúpiť k prehodnoteniu poplatkov za 
odpady, vzhľadom na neúmerný nárast poplatkov za uloženie a vývoz odpadu. 
Potreba zvýšenia poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyplynula z 
dôvodu prijatia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018, ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Podľa vyššie uvedeného nariadenia výška poplatku 
za skládkovanie sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, akú obec dosiahla za  



kalendárny rok.  
Predniesol výpočet kalkulácie poplatkov za komunálny odpad  a skonšatoval, že nám stúpli 
poplatky za uloženie odpadov a podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa nám zvýši 
sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na 
skládku. Podľa prepočtov vychádzajú náklady vo výške 16,00 €, čo je 0,438 €na osobu a 
kalendárny deň. Stúpli aj náklady na nákup smetných nádob.  
Poslanci začali rozpravu ohľadne sadzieb a navrhujú aby sa stanovil poplatok podľa prepočtu 
a aby sa cena novej smetnej nádoby pre občana zvýšila na 16,00 €.   
Starosta dal po rozprave hlasovať o oboch návrhoch a poslanci  jednohlasne odsúhlasili výšku 
poplatku za komunálny odpad  aj cenu novej smetnej nádoby. 
Začala rozprava aj o pripravovaných zmenách v sadzbách daní a poplatkov, poslanci navrhujú 
zmeniť sadzbu dane zo stavieb v bode a) na 0,043   a sadzbu dane v bode b) navrhujú navýšiť 
na 0,12, okrem stavieb na ostatné podnikanie a to  z dôvodu, aby sa správca dane približoval k 
10-násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane 
Starosta dal hlasovať a poslanci odsúhlasili nové sadzby . 
 
K bodu 7/ Rôzne 

 Starosta informoval, že v spoločenskej miestnosti obecného úradu sa začala  používať  
klimatizácia a teda budú stúpať náklady na energiu a je potrebné zmeniť sadzby  za jej 
užívanie.  
Po rozprave sa poslanci dohodli, aby sa určili jednotné sadzby v letnom a zimnom 
období.  
Starosta dal hlasovať a poslanci jednohlasne odsúhlasili nový štatút užívania inventáru 
v spoločenskej miestnosti. 

 Starosta informoval, že sa častejšie využíva altánok v rekreačnej zóne a nie sú určené 
pravidlá jeho užívania a navrhuje, aby sa prepracoval štatút užívania rekreačnej zóny, 
ktorá sa bude spolu s altánkom využívať pre občanov s trvalým pobytom v našej obci.  
Poslanci sa vyjadrili k návrhu a jednohlasne odsúhlasili sadzbu poplatku vo výške 
10,00 €.    

 Starosta informoval, že sa pripravuje verejné obstarávanie na opravu budovy TJ, ktorá 
sa bude realizovať budúci rok. 

 Na cintoríne je poškodený veľkokapacitný kontajner a na jeho opravu je potrebné 
objednať plech.   

 Starosta informoval prítomných o pripravovanej akcii pre deti Mikuláš dňa 8. 12. 2019 
a pripravuje sa dňa 20. 12. 2019 záverečné posedenie, pre tých ktorí počas roka 
organizovali rôzne aktivity v obci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.   9/2019 
 
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/ Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadové roky 2021,2022 
c/ Rozpočtové opatrenie č. 3 
d/ Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  VZN č. 1/2019  organizácia miestneho referenda 
b/  Štatút  užívania spoločenskej miestnosti a štatút užívania rekreačnej zóny 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ 
Zodpovedný: 
Termín: 

 
K bodu 10/ Záver 
Starosta vyčerpal program rokovania, poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil 
rokovanie. 
 
Zapísala:  Gabriela Koníčková  …………………… 
 
Overovatelia: 
 
      …………………… 
 
           ……………………. 
 
 
Igor Daško, starosta obce   ……………………. 


