Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených.
Zapisovateľ: Ing. Lucia Líšková
Overovatelia: Jozef Líška
Pavol Čičmanec

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/;
Schválenie programu zasadnutia OZ;
Kontrola uznesení;
Schválenie VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch za TKO na rok 2022;
Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024;
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2021 k 30.11.2021;
Schválenie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 –
2024;
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022;
9. Informácie starostky od posledného zasadnutia;
10. Rôzne;
11. Záver.
Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení: Poslancom bola na základe vykonanej inventúry dňa 12.11.2021 predložená
inventarizácia na schválenie. Poslanci nemali k správe o inventarizácii žiadne námietky, čo
vyjadrili svojimi podpismi.
Starostka od posledného zasadnutia mala za úlohu preveriť prevod súkromného majetku do
vlastníctva obce, v zmysle žiadosti Jána Z. Z katastra nehnuteľností je vyjadrenie nasledovné:
Neknihovaný majetok ktorý nemal majiteľa, prešiel na obec v roku 2003. Uvedený záujemca
o tento pozemok, ho do konca tohto roka bude užívať ako nájomca, nakoľko má zaplatenú daň
z nehnuteľností. Poslanci sa dohodli, že pozemok si obec ponechá vo svojom vlastníctve.
Geometrický plán obec odkúpi od Jána Z.
Hlasovali: 4 Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Starostka predložila návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch za TKO na rok
2022, ktorý bol jednohlasne schválený.
Hlasovali: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024. K návrhu rozpočtu nemali
poslanci žiadne námietky. Rozpočet na rok 2022 bol jednohlasne schválený a rozpočet na roky
2023 a 2024 zobrali na vedomie.
Hlasovali: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 k 30.11.2021 bol schválený jednohlasne.
Hlasovali: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 bol schválený
jednohlasne.
Hlasovali: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 bol jednohlasne
schválený.
Hlasovali: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Informácie starostky od posledného zasadnutia – opravy potoka pokračujú podľa plánu, pri
dome Pavla L. je potok dokončený, tiež na dolnom konci. Aktuálne pracujú v strede obce. Ešte
majú dokončiť 1 stupeň na hornom konci obce. Termín ukončenia je do 21.12.2021. Po
dokončení sa odvolá 2. stupeň povodňovej aktivity. Dovtedy by sa ešte mala opraviť prepadnutá
cesta pri Viliamovi F.
Na peniaze z BBSK, ktoré prisľúbil p. Lunter ľudom na pomoc po povodni, stále čakáme. Je
problém ich vyplatenia, pretože nie je vhodná forma, akou by ich mohli vyplatiť. Jedna
možnosť je rozpočtovať ich na rekonštrukciu, ktorú budú financovať po zrealizovaní. Druhá
možnosť je refundácia faktúr z plynofikácie a vysprávky mostu. Je to v štádiu riešenia.
V novembri sme žiadali dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja na opravu chodníkov
na horný koniec obce. Je výhodná pre malé obce, pretože je bez spoluúčasti, vyhlásená pre
najmenej rozvinuté okresy. Cena rekonštrukcie chodníkov bola v projekte vyčíslená na cca 50
000 eur. Cena projektu bola 1200 eur, zameranie chodníkov 200 eur, pomoc pri vypracovaní
žiadosti k projektu 300 eur.
Do konca novembra sme žiadali o dotáciu z BBSK na pohybové aktivity detí, kde sme vytvorili
projekt na rozšírenie vybavenia detského ihriska, pričom suma vybavenia bola vo výške do
1700 eur.
Starostka informovala zúčastnených, že plynové kúrenie máme spustené.
Tento rok sme mali 6 jubilantov, pričom 1 zomrel, pre 5 boli nakúpené dary. Nakoľko 1
občianka náhle umrela, starostka pripravila posedenie v knižnici pre 4 jubilantov, aby im
odovzdala dary.
Kvôli zlej epidemiologickej situácii sme nemohli organizovať návštevu Mikuláša, a preto sme
rozdali balíčky deťom ku dverám domov. Aj tento rok sme mali sponzora Juraja K., ktorý
daroval pre deti 20 balíčkov.
Starostka predložila poslancom rozpis plánu vývozu komunálneho a separovaného odpadu
z Brezničky. Poslanci nemali k nemu žiadne námietky. Rozpis bol schválený jednohlasne.
Obec dostala z Integrovaného sociálneho centra v Málinci žiadosť o finančnú výpomoc pre deti
na nákup čistiacich a hygienických potrieb. Poslanci navrhli sumu 100 eur.
Hlasovali: 4 Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ma-net nám bude poskytovať internet za prenájom stĺpov zdarma. Na obecný úrad je už
zavedená optika.
Starostka informovala poslancov, že dátum splatnosti miezd a poistného sa zmenil z 10.teho
dňa na 31. deň v mesiaci. Uvedené sa muselo zmeniť po kontrole zo Sociálnej poisťovne.
P. Darina S. predložila nové zápisy do obecnej kroniky na schválenie. Jedná sa o rok 2020.
Zápisy boli jednohlasne schválené.
Hlasovali: 4 Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Čičmanec navrhol vyplatiť odmenu starostke vo výške 450,- eur, Melichová navrhla sumu 500,eur, Líška navrhol odmenu starostke 500,- eur, Líškovej 300,- eur. Na základe hlasovania bola
schválená odmena starostke 500,- eur, Líškovej 300,- eur.
Hlasovali: 4 Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť, popriala všetkým pekné vianočné
sviatky a veľa zdravia a zasadnutie ukončila.

V Hradišti, 11.12.2021

Overovatelia :

Jozef Líška

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

Pavol Čičmanec

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

