Zápisnica
zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.11.2011

Prítomní: Branislav Vadovič, Bc. Veronika Dachová, Božena Vadovičová, Miroslav
Vlachovič, MUDr. Ida Obetková, Peter Kučera, Peter Poliak, Ing. Jaroslav Jurči
Prítomná za finančnú komisiu: Ing. Jana Stanová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa.
3. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu Bc.Veroniky Dachovej.
4. Sľub nového poslanca Ing. Jaroslava Jurčiho.
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Martina a Natálie Palšovičovej.
6. VZN č.2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012.
7. Dodatok č. 2/2011 k VZN č.6/2008 o nájme nebytových priestorov.
8. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011.
9. Návrh rozpočtu príjmov na rok 2012.
10. Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2012.
11. Návrh programového rozpočtu na roky 2012,2013,2014.
12. Rôzne.
13. Záver.

K jednotlivým bodom programu:

1. Pracovné stretnutie otvorila starostka obce Ružena Opálková a oboznámila prítomných
s programom.
2. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí p. Poliak Peter a p.Vlachovič Miroslav, ako
zapisovateľka Kekeláková Andrea.
Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení pomerom hlasov: 7 – za,
0 – proti,
0 – zdržal sa.
3. Na základe písomnej žiadosti Bc. Veroniky Dachovej o vzdanie sa mandátu poslankyne
obecného zastupiteľstva z dôvodu zmeny trvalého bydliska, starostka obce jej poďakovala
za jej činnosť v obecnom zastupiteľstve.
4. Na základe vzdania sa funkcie vyššie uvedenej poslankyne, zložil sľub poslanca
Ing. Jaroslav Jurči, ktorý podľa výsledkov komunálnych volieb v roku 2010 je ako prvý
náhradník.
5. Poslanci OZ prerokovali žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Martina a Natálie
Palšovičovích a následne schválili kúpnu cenu 50 €/m2.
Táto kúpna cena bola schválená i z dôvodu, že týmto predajom bude vykompenzovaná
pokuta v stavebnom konaní.

Žiadatelia nemajú vysporiadané vlastnícke vzťahy, takže nemôže byť vydané
kolaudačné rozhodnutie, pretože stavba sa nachádza z časti i na obecnom pozemku parc.č.
234/10 vo výmere 4 m2 a parc.č. 234/11 vo výmere 56 m2.
6. VZN č.2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012 bolo po prerokovaní
a úprave jednotlivých sadzieb schválené.
Pripomienka p. Poliaka – zakomponovať i poplatok za využívanie verejného priestranstva
(terasy) pri hostinci ako i pred barom p. Dolinaja.
S týmto návrhom súhlasili poslanci:
p. Poliak Peter, Vadovičová Božena a MUDr. Obetková Ida,
a nesúhlasili:
p. Vadovič Branislav, p. Vlachovič Miroslav, p. Kučera Peter, Ing. Jurči Jaroslav.
Pripomienka p. Stanovej – doložiť k VZN dôvodovú správu.
Zodpovedná: starostka obce

Termín: ihneď

7. Dodatok č. 2/2011 k VZN č.6/2008 o nájme nebytových priestorov, bol po prerokovaní
schválený.
8. S návrhom úpravy rozpočtu na rok 2011 oboznámila poslancov p. Fíbová a poslanci
s návrhom súhlasili.
9.-11. Programový rozpočet na roky 2012, 2013 a 2014 bol poslancami pripomienkovaný,
žiadali o vypracovanie a porovnanie sadzieb daní z nehnuteľnosti na rok 2012 s rokom 2011,
ako budú tieto sadzby premietnuté v celkovom príjme obce.
Zodpovedná: A.Kekeláková, I.Fíbová

Termín: ihneď

12. Poslanci sa dotazovali, či p.Banovič má súhlasné vyjadrenie obce na výstavbu rodinných
domov na pozemku pri železničnom priecestí.
p. Banovič bude písomne vyzvaný na vyjadrenie sa k danej veci.
Starostka obce požiadala poslancov o písomné nahlásenie údajov potrebných
k vyplateniu odmien.

13. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pracovné stretnutie ukončila.

Overovatelia:
Peter Poliak

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

Miroslav Vlachovič

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

Zapísala:
Andrea Kekeláková
Originály zápisnice podpísané.

.................................
...........................................
Ružena Opálková
starostka obce

