Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
konaného dňa 9.12.2019 v kancelárii obecného úradu
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. OTVORENIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce Jana Horečná Budinská.
Privítala prítomných a oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli.
Za overovateľa zápisnice boli určení:
Miriam Kučeráková .......................................
Mária Petrovičová ......................................
Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová
V úvode starostka obce oboznámila prítomných s programom rokovania. Poslanci
program schválili, nebolo potrebné doplniť žiadny bod rokovania.
V ďalšom bode rokovania vyzvala starostka obce hospodárku p. Alemanovú, ktorá
predniesla návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 4/2019. Poslanci prednesený
návrh schválili.
Hospodárka obce informovala prítomných o stave finančných prostriedkov a tiež
o platení daní a poplatkov v obci. Nakoľko situácia vo finančnej oblasti nie je
postačujúca, objasnila prítomným skutočný stav čerpania a plnenia rozpočtu.
Upozornila na zvýšené čerpanie jednotlivých odvetví obce.
Na základe týchto skutočností bol pripravený aj návrh rozpočtu na rok 2020.
Hospodárka prítomných informovala o navrhovaných položkách. Keďže poslanci
nemali na doplnenie do rozpočtu, návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený.
V ďalšom bode poslanci schválili výročnú správu za rok 2018-2019. Hospodárka
informovala prítomných o správe audítora za rok 2019. Uvedenú správu vzali
prítomní na vedomie.
Starostka obce zhodnotila činnosť úradu za rok 2019. V jednotlivých bodoch
vysvetlila situáciu v obci, konkrétne čo sa týka komunálneho odpadu, stratách na
vode, prebehnutých kontrolách v obci, tiež o uskutočnených brigádach a podaných
projektoch v obci, ktoré už prebehli a tiež sú pripravené na budúci rok.

Starostka obce predniesla návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci.
Návrh sa dotýka zvýšenia sadzieb za pozemky a stavby a tiež poplatku za
komunálny odpad. Po búrlivej diskusii poslanci VZN o miestnych daniach
a poplatkoch schválili. Platnosť VZN je od 1.1.2020.
V ďalšom bode poslanci schválili
v zmysle platnej legislatívy.

VZN o trhových miestach. Uvedené VZN je

Poslanci na návrh starostky obce odsúhlasili tvorbu fondu na opravy vo výške 5 € na
obyvateľa. Fond by mal byť vytvorený na opravu vodovodu, ktorý je už v havarijnom
stave a nakoľko obec nedisponuje takým objemom finančných prostriedkov a dotáciu
nebolo možné získať.
Po ukončení rokovania nasledovala diskusia k predmetným bodom.
Diskusia prebiehala aj počas prejednávaných bodov. Jednalo sa najmä o náklady na
vodu a komunálny odpad. Tiež starostka informovala o pripravovanom projekte na
cestu, kde je potrebné vysporiadať pozemky, kde zasadnutie by malo prebehnúť ešte
do konca tohto roka.
Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce ukončila zasadnutie, popriala všetkým
príjemné sviatky a tiež nový rok 2020.

Jana Horečná Budinská
starostka obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIA

PRIJALO

A

SCHVÁLILO

NASLEDOVNÉ

Uznesenie č. 23/2019
Schvaľuje návrh úpravy rozpočtu č. 4/2019
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 24/2019
Schvaľuje výročnú správu za rok 2018
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 25/2019
Schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2020
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 26/2019
Schvaľuje VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 27/2019
Schvaľuje VZN o trhových miestach v obci
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 28/2019
Schvaľuje tvorbu fondu opráv vo výške 5€ na obyvateľa ročne.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 29/2019
Berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Jana Horečná Budinská
starostka obce

