ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2019 na OcÚ v Závade

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3) Voľba overovateľov
4) Kontrola plnenia uznesení
5) VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
6) VZN č. 3/2019 sadzobník poplatkov vyberaných obcou
7) Rozpočet obce na rok 2020
8) Návrh rozpočtu na roky2021, 2022
9) Prerokovanie platu starostu
10) Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020
11) Rôzne
12) Rekapitulácia uznesení
13) Záver

ad.1.Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných poslancov privítal
starosta obce p Miroslav Kalmár.
ad.2.Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom dnešného obecného
zastupiteľstva.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva
HLASOVANIE:
Prítomní: 4

ZA:

Caban Martin
Dudáš Daniel Ing.
Potkan René
Šalamún Pavel Ing.

ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ad.3.Za overovateľov zápisu boli navrhnutí: - René Potkan
- Ing. Daniel Dudáš
obecné zastupiteľstvo
volí
overovateľov zápisu
- René Potkana
- Ing. Daniela Dudáša

ZDRŽAL SA:

0

HLASOVANIE:
Prítomní: 4

ZA:

Caban Martin
Dudáš Daniel Ing.
Potkan René
Šalamún Pavel Ing.

ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.4. Starosta obce vykonal kontrolu prijatého uznesenia č. 5/2019 zo dňa 30. 10. 2019
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu uznesenia č. 5/2019 zo dňa 30. 10. 2019
ad.5. Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom návrh na schválenie VZN č. 2/2019
o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad ktoré bolo vyvesené na úradnej
tabuli a web stránke obce Závada. Voči VZN č. 2/2019 počas doby vyvesenia neboli
vznesené žiadne pripomienky.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad
HLASOVANIE:
Prítomní: 4

ZA:

Caban Martin
Dudáš Daniel Ing.
Potkan René
Šalamún Pavel Ing.

ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.6. Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom návrh na schválenie VZN č. 3/2019
sadzobník poplatkov vyberaných obcou ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli a web
stránke obce Závada. Voči VZN č. 3/2019 počas doby vyvesenia neboli vznesené žiadne
pripomienky.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2019 sadzobník poplatkov vyberaných obcou
HLASOVANIE:
Prítomní: 4

ZA:

Caban Martin
Dudáš Daniel Ing.
Potkan René
Šalamún Pavel Ing.

ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.7. Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom návrh na schválenie rozpočtu obce
na rok 2020 ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce Závada. Voči
rozpočtu obce na rok 2020 počas doby vyvesenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce Slávku Čerpákovú aby predniesla
stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020

obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2020

HLASOVANIE:
Prítomní: 4

ZA:

Caban Martin
Dudáš Daniel Ing.
Potkan René
Šalamún Pavel Ing.

ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.8. Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom návrh rozpočtu obce na roky
2021 a 2022 ktorý bol tiež vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce Závada. Voči
Návrhu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 počas doby vyvesenia neboli vznesené
žiadne pripomienky.
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce Slávku Čerpákovú aby predniesla
stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
ad.9. Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom informáciu o plate starostu obce
na rok 2020. Plat starostu je podľa zákona na základnej sadzbe pozostávajúci
s priemernej mzdy v národnom hospodárstve krát koeficient zo zákona podľa počtu
obyvateľov
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o výške platu starostu
ad.10.Hlavná kontrolórka obce Slávka Čerpáková predložila plán kontrolnej činnosti HK na
1. polrok 2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020
ad.11.Rôzne
V bode rôzne vystúpili so svojimi pripomienkami Ing. Miroslav Šebo, Ján Gallo st.
a Tomáš Paulovič. Pripomienky neboli písomne predložené.

obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Pripomienky občanov v bode rôzne
ad.12.Pri prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci ihneď aj čiastkovo hlasovali
za každý jeden bod programu zo dňa 15. 12. 2019.
Starosta predložil rekapituláciu uznesenia.
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Rekapituláciu uznesenia č. 6/2019 zo dňa 15. 12. 2019
ad.13. Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil

Miroslav KALMÁR
starosta obce

.....................................................
René Potkan. overovateľ

...........................................................
Ing. Daniel Dudáš, overovateľ

