OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 05.12.2018
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného
zastupiteľstva
ZÁVEREČNÉ ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2014 - 2018
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
5. Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady
6. Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu
7. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce
8. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018
9. Kamerový systém
10. Žiadosť na príspevok na opravu organa
11. Rôzne:
12. Interpelácie
13. Návrh na doplnenie uznesení
14. Záver

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.12.2018

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal poslancov na záverečnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo volebnom období 2014 – 2018. skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za
overovateľov Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Uviedol, že na základe zákona o štátnych
symboloch, rokovacieho poriadku sa na záverečnom rokovaní obecného zastupiteľstva hrá štátna
hymna. Po odznení štátnej hymny sa schválil program rokovania. Poslanci obecného
zastupiteľstva nedoplnili program rokovania o nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia sa plnia priebežne.
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku
2019. návrh schválili bez pripomienok, tak ako bol predložený.

4. Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
V tomto bode starosta obce vysvetlil, že ešte nie je schválený štátny rozpočet na roky 2019 –
2021. Je navrhnutý predpoklad príjmu z podielových daní na rok 2019. Je určené zvýšenie platov
všetkých zamestnancov školstva v roku 2019 o 10%. Pri stanovenom počte žiakov v ZŠ s MŠ
podľa výkazu k 15.9.2018 a skutočných výdavkov na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení boli určené finančné prostriedky na rok 2019. celkový počet detí v ZŠ je 279 a v MŠ je
20.
Pripomienky k návrhu neboli vznesené.
Poslanci obecného zastupiteľstva Doplnok
5. Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že doteraz sme mali dve VZN a teraz sa dávajú
spolu do jedného. Pri daniach z nehnuteľností sa nemenia sadzby v v dani za užívanie verejného
priestranstva sa zaviedla sadzba 0,15 € za m2 za deň, za trvalé parkovanie motorových vozidiel
na komunikáciách.
V poplatku za komunálny odpad sa zvyšuje sadza z 0,03835 na 0,04384 € za liter a osobu na
kalendárny rok, zo 14,00 na 16,00 € na osobu aj rok. Pri množstvovom zbere sa zvyšuje zo sumy
0,0223 na 0,0250 za jeden liter komunálnych odpadov.
Tento poplatok sa zvyšuje z titulu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládke, ktorý je
zatiaľ necelých 5,00 €. V budúcom roku tento poplatok za uloženie nebude určený pre všetkých
rovnako, ale podľa podielu separácie obce. Čím bude obec, teda obyvatelia viac separovať, tak
poplatok bude nižší, ale už nie 5,00 €. Nariadenie vlády, ktoré riešiť poplatok za uloženie ešte nie
je na svete, ale nemôžme ísť na budúci rok s poplatkom v dnešnom znení (14,00).
Je veľmi ťažko odhadnúť, koľko bude podiel separácie na budúci rok, pretože PET fľaše sa majú
zálohovať a tie sú najväčší podiel separácie mimo zeleného odpadu. Ak však nezvýšime, tak
v budúcnosti budem musieť skokovo zvyšovať poplatok a to by nebolo dobré.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č. 01/2018.
6. Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu
Starosta k tomuto bodu uviedol, že rozpočet obce sa určoval z poznatkov, ktoré sú k dnešnému
dňu, lebo stále nie je schválený štátny rozpočet. Prenášajú sa finančné prostriedky na hasičskú
zbrojnicu, na Detské ihrisko, ktoré sa už nestihnú realizovať v tomto roku.. Sú určené finančné
prostriedky na opravu komunikácií na realizáciu Chodníka popri ceste E519 – pravá strana..
Ostatné investičné akcie sa budú vykonávať podľa stavu finančných prostriedkov na účtoch obce.
V rozpočte sú určené finančné prostriedky na splácanie úveru. Tak isto je zahrnutý príjem
z MAS Turiec, kde by sme mali dostať cca 24,- tis. €. Týchto prostriedkov sa budú financovať
chodníky Nová IBV a chodník popri E519.
Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 podľa položiek.
7. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce
Poslancom obecného zastupiteľstva navrhol koncoročnú odmenu v sume cca 200,00 €netto.
Nakoľko sa jedná o posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období.
Starostovi sa určuje plat na mesiac december 2018 - 1,6 násobku , na mesiac január 2019 – 1,4
násobku základného platu.
Hlavnému kontrolórovi obce sa navrhuje odmena 10% ročného platu, t. j. 176,40 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložené návrhy.
8. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018
Starosta obce predložil tabuľky čerpania rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018. položky,
ktoré sa už nestihnú plniť sa presúvajú na budúci rok. Je tam plnenie, ktoré vzišlo z ukončených
investícií. Ďalšia položka je úprava rozpočtu na podľa V_3 na školstvo.
Poslanci zobrali na vedomie a schválili rozpočtové opatrenia č. 04/2018.

9. Kamerový systém
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v skladovom kontajneri sú umiestnené zariadenia obce,
ktoré musíme chrániť pred odcudzením. Keď nezabránime krádeži, aspoň môžeme odhaliť
páchateľa, páchateľov. Ďalšia kamera bude snímať vchod na úrade. Celkový rozpočet je cca tisíc
€.
Poslanci vzniesli požiadavku na kamerový systém v celej obce. Na toto starosta odpovedal, že
problém nie j e v umiestnení kamier, ale ako dosť signál na obec, pretože optokábel stále v obci
nie je nainštalovaný. Stále je to v nedohode medzi firmou OMSIT a SSE distribučná Žilina,
pretože si pýtajú veľké platby za umiestnenie kábla na stĺpy el. vedenia. Dotácie na kamerové
systémy sú predmetom výzvy z MV, ktoré sa pravidelne opakujú. Firma OMSIT bude chráničku
pre optokábel montovať v Novej IBV na budúci rok, pre položením zámkovej dlažby.
10. Žiadosť na príspevok na opravu organa
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v roku 2016 sme poskytli sumu 200,00 €. 31. októbra
sme boli pozvaní starostovia obcí fílie na omšu z príležitosti osláv reformácie. Na slávnostnej
večeri nás požiadal farár o poskytnutie príspevku na opravu organa, ktorý stále nie je opravený.
Neustále sa nachádzajú nové poruchy, ktoré navršujú cenu aj dobu opravy.
Poslanci obecné zastupiteľstva schválili príspevok v sumu 200,00 €.
11. Rôzne:
V tomto bode sa starosta obce sa poďakoval poslancom za spoluprácu v tomto období. Odovzdal
im plakety a ďakovné listy. Pozval ich na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční
10.12.2018
12. Interpelácie
Neboli vznesené.
13. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené
14. Záver
Starosta ešte raz vyslovil poďakovanie za spoluprácu.

Zapísal: Anna Žiarová
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Overovatelia: Rastislav Romančík

.........................................................................

Viliam Hajný

Podpis starostu obce

Vyvesené: 08.12.2018

Zvesené:
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