Zápisnica č. 7/2019 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2019
Prítomní: poslanci OZ - Mgr. Strakošová, p. Hrčka, Ing. Kravárik, Ing. Císar, Mgr.
Vitteková, MUDr. Princ, p.Krajčovič, hlavná kontrolórka obce Ing. Kralovičová
a p.Sucháňová za OÚ
Ospravedlnení: Mgr. Dudášová (starostka obce)
Program:
1. Zahájenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
5. Schvaľovanie VZN č.1/2019 o zásadách odmeňovania poslancov OZ
6. Schvaľovanie Dodatku č.3/2019 k VZN č.3/2015 (o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady)
7. Schvaľovanie rozpočtu obce na r. 2020-2022
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č.1 Zahájenie a schválenie programu
Zástupkyňa starostky ( Mgr. Strakošová) privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že zo
7 poslancov OZ sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
p.. Kravárik navrhol dodatočný bod na zasadnutie OZ - schvaľovanie rozpočtového
opatrenia použitie odmien poslancov - použitie finančných prostriedkov z kapitoly Odmeny a
príspevky poslancov, na dobročinné účely pre sociálne slabších spoluobčanov rod.
Čerepaňová a p. Holešová v celkovej výške 168€ (alikvótna časť ročného platu poslanca)
Následne zástupkyňa starostky navrhla schváliť program tak, ako bol zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. O návrhu dala hlasovať:
Hlasovanie -> Za:6
Proti:0
Zdržali sa: 1 (MUDr.Princ)
p. Strakošová - keďže poslanci hlasovaním schválil zverejnený program OZ, v zmysle zákona,
nie je možné hlasovať o doplnení bodu programu podľa návrhu (bod do programu sa dá
zaradiť len ak sa neschváli zverejnený program).
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že program OZ je schválený.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Kravárik a za overovateľov p.Hrčka a
p.Krajčovič. Zástupkyňa starostky dala o návrhu hlasovať:
Hlasovanie -> Za:6
Proti:0
Zdržali sa: 1 ( Ing. Kravárik )
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že OZ schválilo za zapisovateľa Ing. Kravárika a
za overovateľov p.Hrčku a p.Krajčoviča.
K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení
Zástupkyňa starostky konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa
23.9.2019 ešte neboli splnené: Zmluva o finančnom dare pre obec 45.000€, od investora p.M.
Snopeka, za schválenie žiadosti o zmenu územného plánu "Horné pole" , nie je ešte podpísaná.

K bodu č.4 Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
Zástupkyňa starostky navrhla schváliť VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, tak ako
bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce. Zástupkyňa starostky prečítala
návrh uznesenia č 27/2019 a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie -> Za:7
Proti:0
Zdržali sa: 0
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že OZ schválilo uznesenia č 27/2019.
Uznesenie č. 27/2019 - OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
K bodu č.5 Schvaľovanie VZN č.1/2019 o zásadách odmeňovania poslancov OZ
Zástupkyňa starostky navrhla schváliť VZN č.1/2019 o zásadách odmeňovania poslancov
OZ , tak ako bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce. Zástupkyňa starostky
prečítala návrh uznesenia č 28/2019 a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie -> Za:7
Proti:0
Zdržali sa: 0
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že OZ schválilo uznesenia č 28/2019.
Uznesenie č. 28/2019 - OZ schvaľuje VZN č.1/2019 o zásadách odmeňovania poslancov
OZ
K bodu č.6 Schvaľovanie dodatku č.3/2019 k VZN č,3/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín
p. Strakošová, v tomto roku ASA zvýšila poplatky za odvoz komunálneho odpadu a zmenil sa
systém financovania, v zmysle zmeny zákona o odpadoch, odvozu komunálneho odpadu (KO),
zaviedol sa recyklačný poplatok OZV, ktoré musia mať s obcami zmluvy a naša
obec nedosiahla potrebné percento separácie, padla do kategórie kde sa jej zvyšujú poplatky
za skládkovanie KO o 100%. Z tohto dôvodu je potrebné navýšenie poplatku. Obec nesmie
doplácať na vývoz odpadov. Obec prepočítala náklady a navrhla zvýšenie poplatku za odvoz
KO o 4€/osoba/rok (z 15 na 19 €/osoba/rok).
p. Kravárik - vníma všeobecne zvyšovanie cien za KO, deje sa to všade a je to relevantné,
výhrada je, že sa neurobila v obci žiadna akcia v oblasti odpadového hospodárstva a nevidí
morálny základ pre zvyšovanie poplatkov, v budúcom roku očakáva viac aktivity v tejto
oblasti, transparentné prepočty, riešenie nakladania z rôznymi druhmi odpadov (bioodpad
ktorý sa nedá kompostovať), zriadenie zberného dvora
p.Vitteková - aj poslanci mohli byť akčnejší v tejto oblasti a je to na zodpovednosti poslancov
a nielen starostky
p. Strakošová - na škodu je že do separácie sa nezapočítava časť odpadu ktorý sa kompostuje,
čo je diskriminačné (napr. v Smoleniciach je iný systém)
p. Suchánová - občania toľko neseparujú keďže separovaný odpad musia nosiť do zberných
kontajnerov v rámci obce
p. Strakošová - nie všetok vyzbieraný separovaný odpad v žltých nádobách ide na recykláciu,
časť odpadu kontraktor dáva na skládku a započítava sa nám do KO
Zástupkyňa starostky navrhla schváliť dodatok č.3/2019 k VZN č,3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Zvončín , tak ako bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce. Zástupkyňa
starostky prečítala návrh uznesenia č 29/2019 a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie -> Za:6
Proti:1 (Ing.Kravárik)
Zdržali sa: 0
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že OZ schválilo uznesenia č 29/2019.

Uznesenie č. 29/2019 - OZ schvaľuje dodatok č.3/2019 k VZN č.3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Zvončín
K bodu č.7 Schvaľovanie rozpočtu obce na r. 2020-2022
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Kralovičová, prečítala stanovisko k rozpočtu obce.
p.Krajčovič - nie je schválená výstavba bytovky nad Zvončínom a je potrebné upraviť
formuláciu v stanovisku - iba príjem 5000€ z predaja pozemku (čo tiež nie je ešte schválené)
p. Strakošová - v rozpočte nie je zahrnutý dar 45.000€ za schválenie žiadosti o zmenu
územného plánu "Horné pole" - investor p.M. Snopek - zmluva nie je ešte podpísaná
p. Kravárik - pohľad na rozpočet obce, orientačné hlavné čísla, 500.000€ vyrovnaný
rozpočet, 350.000€ prevádzkové náklady, 150.000€ kapitálové výdavky (zlepšenia), súhlas s
rozpočtom, ašak možnosť kontroly efektívneho nakladania s financiami je nulová, príklad je
použitie 6000€ na detské ihrisko - napriek snahe neboli predložené podklady z verejného
obstarávania - v budúcnosti asi možný postup len v písomnej forme v zmysle zákona o
informáciách
p. Krajčovič - dal návrh na diskusiu - prijať VZN v ktorom by starostka bola povinná
informovať o dianí v obci, napr. informovanie o prebiehajúcej rekonštrukcie KD
(informovanie od určitej sumy, 1500€)
Zástupkyňa starostky navrhla schváliť rozpočet obce na r. 2020-2022, tak ako bolo riadne
vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce. Zástupkyňa starostky prečítala návrh
uznesenia č 30/2019 a dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie -> Za:6
Proti:0
Zdržali sa: 1 (p.Hrčka)
Zástupkyňa starostky skonštatovala, že OZ schválilo uznesenia č 30/2019.
Uznesenie č. 30/2019 - OZ schvaľuje uznesenia č. 30/2019.
Uznesenie č. 30/2019
OZ
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r.
2020-2022
2. schvaľuje rozpočet obce Zvončín na r. 2020-2022
p.Hrčka vysvetli, že hlasovania sa zdržal z dôvodu rozpočtovaného nárastu platov o 30%
p. Suchánová - je to z dôvodu prijatia nových ľudí v škôlke a OU, a zákonného
zvýšenia platov od januára o 10%
K bodu č.8 - Diskusia
Do diskusie neboli doručené žiadne písomné príspevky.
p. Strakošová - Vysvetlenie poplatku za rozvoj, poplatok 17€/m2 podlahovej plochy
nadzemnej stavby, platí sa iba za m2 ktoré sú nad 60m2. Získané financie je možné použiť iba
na rozvoj (investície).
p. Kravárik - otázka ktorá bola položená už na OZ 17/09, a doteraz nedostal na ňu odpoveď nebola predložená žiadna správa od hlavnej kontrolórky podľa schváleného plánu kontroly
na rok 2019 - mesačné, kvartálne, polročné správy
p. Kráľovičová - predloží správu za celý rok 2019, taký bol zvyk a zároveň oznámila, že sa
vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky k 31.12.2019

K bodu č.9 - Záver
Zástupkyňa starostky poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapísal: Ing. Jozef Kravárik
Overil: p. Hrčka
Overil: p. Krajčovič
Mgr. Katarína Dudášová
starostka obce

