zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 14.12.2011

Grúni,

podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb., §
12, odst. l. Obecné zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých boli
4 prítomní (1 sa nezúčastnil) čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že
bolo uznášania schopné.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Ostrý Grúň na rok 2012.
6. VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
7. VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2012
8. VZN o poplatkoch za malé zdroje znečistenia na rok 2012
9. Programový rozpočet na roky 2012- 2014
10. Všeobecné podmienky, vzor zmluvy a cenník za službu televízneho
káblového rozvodu na rok 2012
11. Schválenie dotácii obce na rok 2012
12. Správa hlavnej kontrolórky
13. Správa o činnosti obecného úradu
14. Rôzne
15. Interpelácie občanov
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p. Bc. Jana
Angletová. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
Poslanec
Ladislav
Maslen
sa
nezúčastnil
rokovania
a neospravedlnil svoju účasť.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanec OcZ p. Ján Repiský navrhol vymeniť body
15 a 16.
Poslanci zmenený program schválili jednohlasne.

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Bc. Lívia Repiská, za overovateľov
zápisnice boli určení Ján Repiský a Ing. Vratislav Vinca.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Miroslav Seget a Mgr. Lívia Adamová.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka informovala prítomných poslancov , že nikto neprejavil záujem
o prenájom priestorov mäsny , v zmysle zverejneného zámeru o priamy prenájom
týchto priestorov, preto navrhla, aby zámer na prenájom bol stále zverejnený.

4. VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
Predseda finančnej komisie Mgr. Seget predniesol OcZ VZN 8/2011 o dani
z nehnuteľnosti na r.2011 s nasledujúcimi zmenami:
Daň z pozemkov podľa §2 je základ dane určený nasledovne:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady- 0,3528 €/m2
b) Trvalé trávne porasty- 0,0202 €/m2
c) Záhrady- 1,32 €/m2
d) Lesné pozemky- 0,0892 €/m2
e) Rybníky a ostatné vodné plochy- 0,06 €/m2
f) Zastavané plochy a nádvoria- 1,32 €m/2
g) Stavebné pozemky- 13,27 €/m2
h) Ostatné plochy- 1,32 €/m2
Sadzba dane na území obce je podľa §3 určená nasledovne:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady- 0,9%
b) Trvalé trávne porasty- 0,9%
c) Záhrady- 0,9%
d) Lesné pozemky- 4,5%
e) Rybníky a ostatné vodné plochy- 2,5%
f) Zastavané plochy a nádvoria- 0,9%
g) Stavebné pozemky- 0,9%
h) Ostatné plochy- 0,9%
Daň zo stavieb:
Podľa §4 sadzba dane na území celej obce Ostrý Grúň sa určuje aj za každý
začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) Stavby na bývanie- 0,033 EUR/m2
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu- 0,033 EUR/m2
c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu- 0,3 EUR/m2
d) Garáže- 0,033 EUR/m2
e) Priemyselné stavby slúžiace energetike, stavebníctvu- 0,033 EUR/m2
f) Stavby na ostatné podnikanie- 0,7 EUR/m2
g) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)- 0,033 EUR/m2
Podľa §5 sa sadzba dane z bytov aj za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome v obci určuje
nasledovne:
a) Byty- 0,033 EUR/m2
b) Nebytové priestory- 0,033 EUR/m2
c) Byty na podnikanie- 0,7 EUR/m2
Podľa §6 ods.3 obec Ostrý Grúň podľa § 17 ods.3 zákona č.582/2004Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ustanovujem že poskytuje zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov
takto:
a) 10% občanom ťažko zdravotne postihnutým- držiteľom preukazu ŤZP, ktorým
slúžia tieto stavby na ich trvalé bývanie
V dôsledku predchádzajúcich obáv zo strany občanov prezentuje predseda
finančnej komisie tzv. modelové príklady, ktoré jasne naznačujú, že zmena
platenia daní sa až tak občanov nedotkne.

Podľa § 7 ods. 1- daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.
Podľa § 7 ods. 3 FO alebo PO v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Podľa §8 ods. 1 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný
podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť
Podľa §8 ods. 4 ak je daň z nehnuteľností u FO nižšia ako 66€ a u PO nižšia
ako 166€ je splatná do 15 dní odo daň nadobudnutia právoplatnosti.
Poslanci toto VZN schválili jednohlasne.

5. VZN č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane
za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce
Ostrý Grúň na rok 2012
Predseda finančnej komisie Mgr. Seget predložil návrh VZN č. 8/2011:
Daň za psa:
Podľa §1 daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
Podľa §2 je predmetom dane pes starší ako 6 mesiacov, chovaný FO alebo PO
Podľa §3- základom dane je počet psov
- sadzba dane je ročne: 4,00€ za psa držaného v rodinných domoch a za
každého ďalšieho psa sú tiež 4,00€
8,00 € za psa držaného v bytových domoch a za
každého ďalšieho psa je tiež 8,00 €.
Podľa §5- ods.1 je daňovník povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
- ods.4 od platenia dane sú oslobodení občania starší ako 70rokov.
Od dane za psa je oslobodený iba jeden pes a to v prípade, že
daňovník má vyrovnané všetky daňové náležitosti voči obecnému
úradu. V prípade viacerých psov, za tieto sa platí stanovená daň.
Daň za užívanie verejného priestranstva:
Podľa §6 je daňovníkom FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo využíva
Podľa §7- ods. 2 verejným priestranstvo sú verejnosti prístupné pozemky
vo
vlastníctve obce
Podľa §8 základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva v m2.sadzba dane sa stanovuje za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň
a) verejné priestranstvá- spevnené plochy
- jedno predajné miesto do 5m2- cena za 1 m2 je 2€/každý aj začatý deň
- jedno predajné miesto nad 5m2- cena za 1 m2 je 3€/každý aj začatý deň
- pri pravidelnom predaji pri rezervovaní jedného miesta aspoň 2x
v týždni 1€ predajného miesta do 5 m2
- pri pravidelnom predaji pri rezervovaní jedného miesta aspoň 2x
v týždni 2€ predajného miesta nad 5 m2
- ostatné prípady užívania verejného priestranstva 0,50 €/1m2/každý aj
začatý deň
b) verejné priestranstvá- nespevnené plochy- 0,20 €/m2/ každý aj začatý deň
c) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií- paušálna suma 20€
d) dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom umiestenia garáže,
paušálnou sumou 17€/rok za každý aj neúplný mesiac

e)
trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestranstve do
výmery 20 m2- paušálnou sumou 49,79€
f) umiestnenie reklamného zariadenia na pozemkoch vo vlastníctve obce
0,06€/m2 reklamnej plochy/ každý aj začatý deň
podľa §9 daň sa neplatí za kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú bez
vstupného alebo akciu , ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné účely
podľa § 10- daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva
a zaniká skončením užívanie verejného priestranstva
- daňovník je povinný pred začatím užívania verejného priestranstva
splniť oznamovaciu povinnosť
daň za ubytovanie:
podľa §12 daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje
podľa §14 základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je 0,30€/na osobu
a noc
podľa §16 od dane sú oslobodené FO mladšie ako 15 rokov, osoby, ktoré sú
držiteľmi preukazu ŤZP
daň za predajné automaty:
podľa §17- daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje
podľa §18- predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Podľa §19 základom dane je počet automatov;
sadzba dane je 40€/automat/rok ak počet tovarov, ktoré automat ponúka je
menší alebo rovný 10
80€/automat/rok ak počet tovarov, ktoré automat ponúka je väčší ako 10
Podľa §21 je daňovník povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v lehote uvedenej v platobnom výmere
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť
Daň za nevýherné hracie prístroje:
Podľa §22 je daňovníkom FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Podľa § 23 predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupné verejnosti
Podľa §24 základom dane je počet nevýherných automatov, sadzba dane je 80,00
€/ automat/rok
Podľa §26 je daňovník povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v lehote uvedenej v platobnom výmere
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
VZN schválené jednohlasne bez pripomienok

6.

VZN č. 9/2011 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom:

Predseda finančnej komisie Mgr. Seget predložil návrh VZN č. 9
zmien a následne ho OZ schválilo jednoznačne bez pripomienok.

bez

7.
VZN č. 10/2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
Predseda finančnej komisie Mgr. Seget predložil návrh VZN č.10/2011:
Podľa §1 poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) FO, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť

b) PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako podnikanie
c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
Podľa §2 je výška poplatku určená na obdobie jedného kalendárneho roka
Podľa §3 sadzba poplatku je určená s nasledovnými zmenami:
a) 0,028 €/osoba/deň na trvalom alebo prechodnom pobyte
b) 0,044
€/osoba/deň
u osôb,
ktoré
nehnuteľnosť
využívajú
na
individuálnu rekreáciu, korí sú vlastníkmi typizovaných 110 nádob.
c) 0,070
€/osoba/deň
u osôb,
ktoré
nehnuteľnosť
využívajú
na
individuálnu rekreáciu a využívajú na zber KO a DSO veľkokapacitné
kontajnery
d) 0,022
€/liter
pri
nehnuteľnostiach
slúžiacich
na
podnikanie,
v prípade, že sú vlastníkmi typizovaných zberných 110 l nádob.
Podľa § 6 obec zníži alebo odpustí sadzbu za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov,
a) sa v určenom období
dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí,
t.j. 90 po sebe nasledujúcich dní- podklady- pracovná zmluva,
potvrdenie o štúdiu
b) poplatník s trvalým pobytom v obci a nevyužíva nehnuteľnosť viac ako 90
po nasledujúcich dní- podklady- pracovná zmluva, nájomná zmluva, čestné
prehlásenie
c) 50% zníženie študentom denného štúdia na SŠ a VŠ, ktorí bývajú
v internáte alebo prenájme a preukážu túto skutočnosť potvrdením
o návšteve školy a ubytovaní do 31.1. toho ktorého roka.
Predseda finančnej komisie navrhuje vypustiť ods. d) a v ods. e) zvýšiť zľavu
pre fyzické osoby podnikateľov na 100% s čím súhlasia aj ostatní členovia
OcZ.
f) poplatník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedičstvom a nie je trvale
ani prechodne prihlásený k pobytu v obci, sa počet osôb= 1 a počet
kalendárnych dní= 365. Tento poplatník bude posudzovaný ako občan s trvalým
pobytom v obci.
g) ak poplatník využíva nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu a nie je
trvale ani prechodne prihlásený na pobyt v obci , sa počet osôb= 2 a počet
kalendárnych dní= 365
finančná komisia navrhuje zmenu v h)obec odpustí poplatok mnohopočetným
rodinám (=rodičia a viac ako tri deti). Mnohopočetné rodiny tak zaplatia
poplatok za 5 osôb, za ostatné osoby v mnohopočetných rodinách sa poplatok
odpúšťa.
Podľa ods. 4 sa poplatok zníži na základe žiadosti:
a) o pomernú čiastku v prepočte za celé mesiace za čas, kedy je osoba mimo
územia SR. k žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce nárok
na zníženie
b) o pomernú čiastku za čas, kedy sa osoba časť roka z rôznych príčin
zdržiava mimo územia obce a preukáže sa uhradením poplatku za príslušnú
dobu za odpad obci a potvrdením o pobyte a jeho dĺžke, z obce, kde sa
počas roka zdržiaval. Toto zníženie sa nevzťahuje na majiteľov
rekreačných objektov a chát.
VZN schválené jednohlasne bez pripomienok.

8.

VZN č.11/2011 o poplatkoch za malé zdroje znečistenia na r.2012

Predseda finančnej komisie Mgr. Seget navrhuje schváliť VZN o poplatkoch
za malé zdroje znečistenia bez zmien.
OcZ tento návrh jednohlasne prijalo.

9.

Programový rozpočet na roky 2012- 2014

Predseda finančnej komisie Mgr. Seget navrhuje OcZ schváliť programový
rozpočet na roky 2012- 2014 výdavkovú časť bez výhrad. V príjmovej časti
navrhuje nasledovné zmeny:
Kapitola 1.1.1 daň z príjmov FO na rok 2012 na sumu 123tis.€
Kapitola 1.2.1 daň z nehnuteľností na rok 2012 na sumu 47tis.€
Kapitola 1.3.1 dane na rok 2012 na sumu 8tis.€
Celkové príjmy rozpočtu sa tak navýšia na sumu 239 700 € na r. 2012. rozpočet
je naplánovaný ako prebytkový so sumou 21 078 €.
K navrhovanému rozpočtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce p. Ing. Elena
Ďurovičová, ktorá vyslovuje spokojnosť s navrhnutým rozpočtom. V oblasti
výdavkov vyslovuje ako problémovú položku základnú školu, ktorá tvorí
podstatnú časť výdavkov obce, vzhľadom na zníženie dotácií zo strany
Krajského školského úradu.
Na základe odporúčania finančnej komisie, poslanci OcZ tento rozpočet
schválili jednoznačne.

10.

Všeobecné podmienky, vzor zmluvy a cenník za službu televízneho
káblového rozvodu na rok 2012

Starostka obce, p. Bc. Angletová oboznamuje poslancov OcZ, ako aj
všetkých prítomných so zámerom podpisovania zmlúv s občanmi, ktorí budú
poberateľmi TKR. Občania, ktorí pri platení daní túto zmluvu odmietnu budú od
prípojky TKR odpojení.
OcZ berie tento bod programu na vedomie.

11.

Schválenie dotácii obce na rok 2012

Predseda finančnej komisie predkladá na schválenie žiadosti dotácií,
ktoré boli doručené na OcÚ.
Žiadosti predložili nasledovné organizácie:
• TJ- Telovýchovná Jednota- členovia žiadajú od OcZ dotáciu v sume 3000
€. Táto im bude poskytnutá po vy dokladovaní výdavkov z roku 2011
nasledovne: polovicu dotácie získa TJ v prvom polroku r. 2012 a po vy
dokladovaní výdavkov z tohto polroka im bude poskytnutá druhá polovica
dotácie
Poslanci OcZ schvaľujú dotáciu vo výške 3000 €.
• ZO SZPB- Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Poslanci OcZ žiadajú o doplnenie ICO organizácie o opätovné
podanie žiadosti na najbližšie zastupiteľstvo.
Nasledujúce žiadosti, budú vrátené žiadateľom a to z dôvodu neuvedenia
IČO, starostka obce bude o týchto dotáciách informovať na nasledujúcom
OcZ, jedná sa o žiadosti nasledovných organizácii:
• Základná organizácia Jednoty dôchodcov Ostrý Grúň
• Jednota dôchodcov
• COOP Jednota Ostrý Grúň

12.

Správa hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurovičová predniesla poslancom OcZ ako aj
všetkým prítomným správu o výsledkoch kontrol, ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Cieľom kontroly bolo overiť stav kontrolovaných skutočností a ich súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako problémovú uviedla kontrolórka inventarizáciu majetku, ktorá by mala
byť dokončená k 31.12.2011.
Na základe výsledkov kontroly uvedenej v tejto správe ukladá kontrolórka obce
starostke, p. Angletovej povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a ich príčin.
OcZ berie túto správu na vedomie.

13. Správa o činnosti obecného úradu
Starostka obce, p. Bc. Angletová informovala o chode OcÚ, ktorý sa musel
v posledných týždňoch zaoberať hlavne personálnymi otázkami. Ide konkréte
o činnosť rekreačného zariadenia, kde kuchárka p. Božena Angletová dala
výpoveď a p. Supuková je dlhodobo PN a v januári chce požiadať o predčasný
dôchodok. Okrem toho hľadala p. starostka nového účtovníka, tiež z dôvodu
dlhodobej PN a následnej materskej dovolenky p. Ing. Šimpachovej. Nakoniec sa
rozhodla zamestnať p. Katarínu Repiskú, ktorá už na OcÚ pracovala a teda
pozná pomery a náležitosti tejto práce.
Okrem toho predstavila aj spoluprácu s ÚPSVaR v BS, ktorý odsúhlasil tzv. VPP
pracovníkov i uskutočňovania absolventskej praxe.

14. Rôzne
•

•

Starostka obce p. Bc. Angletová otvorila otázku Základnej školy.
K tomuto bodu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka, ktorá predniesla
finančný stav, príjmy školy, ktoré tvoria dotácie z KŠÚ a výdavky,
ktoré sú pre obec vzhľadom na demografický vývoj neúnosné. Ohľadom
budúcnosti školy sa uskutočnilo aj stretnutie Rady rodičov s vedením
obce- zápisnica tohto stretnutia tvorí prílohu tejto zápisnice, aj
Komisie sociálnej a školstva. Výsledky tohto stretnutia predniesla
predsedkyňa komisie Mgr. Adamová, ktoré znejú v neprospech budúcnosti
ZŠ.
Za zrušenie školy hlasovali 3 poslanci, 1 bol proti, z čoho vyplýva, že
OcZ povoľuje starostke obce podniknúť kroky nevyhnutné k vyradeniu ZŠ
v Ostrom Grúni zo siete škôl k 30.6.2011.
Mgr. Adamová podáva informáciu o vývoji nezamestnanosti v obci Ostrý
Grúň

15. Interpelácie občanov
• K bodu 4:
- p. Bielik žiada všetko zverejniť. Vzhľadom na povinnosť, ktorú ukladá
zákon tak bude vykonané prostredníctvom úradnej tabule aj na web stránke
obce.
• K bodu 5:
- p. Bielik tvrdí, že parkovisko oproti domu č. 250 nie je verejným
priestranstvom- podľa informácií OcÚ patrí obci. Starostka obce prisľúbila
kontrolu daného priestranstva
- p. Repiský žiada odstránenie nedostatkov ohľadom túlavých psov. Tento
problém bude predložený na nasledujúcom OcZ, vzhľadom na to, že obec nemá
VZN o psoch, p. starostka ohlasuje nákup známok pre psov, ktoré dostane
každý majiteľ a pes tak bude označený a registrovaný na OcÚ.
• K bodu 6:
- p. Maslen vyslovil otázku možného používania komposterov, vzhľadom na
pretrvávajúce problémy so sezónnym vypaľovaní. Starostka obce oboznámila
prítomných
s existenciou
projektu
rozmiestnenia
komposterov
do
jednotlivých domácností v obci, ako aj s plánmi tzv. jarného a jesenného
upratovania.

• K bodu 7:
- p. Maceková vyjadrila nesúhlas s výmerom na osobu, pretože jej domácnosť
nevyprodukuje toľko odpadu vzhľadom na to, že manžel pracuje mimo trvalého
bydliska a syn je na internáte. Poslanec OcZ Mgr. Seget dáva do pozornosti
VZN č. 10/2011 §6 písm. a) a c). Okrem toho zákon nehovorí o možnosti
vyberať poplatok za komunálny odpad za domácnosť, umožňuje len dve
varianty, a to poplatok na osobu/deň alebo množstevný zber (podľa počtu
litrov vyprodukovaného odpadu)
- p. Maslen vyjadruje nespokojnosť s doterajším riešením komunálneho
odpadu pre chatárov a žiada nápravu. Starostka obce oponuje, že chatári
budú platiť tak ako je uvedené vo VZN č. 10/2011 s účinnosťou od 1.1.2012
po doručení výmerov.
- p. Bielik- ako sa budú riešiť divoké skládky odpadu, resp. občania,
ktorí ich tvoria. Vedenie obce nemôže zasiahnuť proti žiadnemu občanovi
bez dôkazov a preto doporučuje, ak bude vidieť občanov odpad vyhadzovať
mimo určených nádob, vyhotoviť fotografiu a doručiť ju na OcÚ.
• K bodu 9:
- p. Repiský má výhrady k financovaniu OcÚ a ostatných budov ako aj
k pohostinstvám, ktoré predávajú alkohol a tabakové výrobky aj osobám
mladším ako 18 rokov. Zastupiteľstvo sa v tomto prípade zhodlo na potrebe
riešenia a navrhlo kontroly zo strany obce a príslušných orgánov
- p. Maceková vyjadruje nespokojnosť s nedostatkom športovo- kultúrnych
akcií, žiada vytvorenie podmienok pre mládež a ostatných občanov.
- p. Repiský
• K bodu 10:
- p. Bielik i p. Maslen majú výhrady k pokrytiu územia internetovou
sieťou- internet je pomalý a vypadáva. Táto situácia sa riešila aj so
spoločnosťou Orange, ktorá však poskytla negatívne stanovisko k rozšíreniu
pokrytia. Mgr. Seget- optický kábel je ďaleko
• K bodu 11:
- p. Maslen prisľúbil postúpenie možnosti financovania malého futbalu
vedeniu spoločnosti
• K bodu 14:
- p. Repiský i p. Bielik vyjadrujú nesúhlas so zrušením školy. Po
vysvetlení a preukázaní reálnych príjmov a výdavkov školy p. kontrolórkou,
doplnené demografickými prognózami sami uznávajú, že je to neúnosné, ale
obávajú sa, že so školou sa zo života vytratí život. Mgr. Seget oponuje,
že za peniaze, ktorými bola dotovaná škola sa môže vytvoriť väčší počet
aktivít pre široký okruh občanov. Poukázanie na to, že pri ZŠ v Župkove
nie je zabezpečený dozor na zastávke SAD a preto žiada, aby sme na to
upozornili aj vedenie školy, keďže od nového školského roka budú deti
z obce navštevovať túto školu.
•
•
•

p. Bielik žiada úpravu, resp. vybudovanie kanalizácie pri rodinnom dome
č. 250, pretože v čase dažďov sa odpad hromadí v okolí jeho domu
p. Repiský poukázal na zlé osadenie značiek. Dôvodom prečo boli takto
osadené je nemožnosť osadiť ich na správnej strane
p. Maslen upozornil na prerušenie potoka v časti obci Segetovci pri
p.Grúberovi

16. Interpelácie poslancov
Poslanec OcZ Mgr. Seget dáva na zváženie poslancom predaj Dopravárika
vzhľadom na jeho dlhoročné stratové hospodárenie. OcZ ako aj starostka
obce nesúhlasia z dôvodu rezervácii, ktoré sú do júna.

17. Záver

Na záver sa starostka obce poďakovala všetkým zúčastneným za pozornosť
a vyjadrené názory.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Ján Repiský

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

Ing. Vratislav Vinca

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

