Zápisnica č. 6 z verejného zasadnutia OZ konaného
dňa 12.12.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU Kaplna

Prítomní poslanci : 7
1. Zahájenie schôdze:
Starosta prečítal program rokovania a zahájil verejné zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka zápisnice : Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice : Martin Dvonč
Jozef Šarmír
3. Určenie navrhovateľa uznesení:
Navrhovateľ uznesení : Walter Wiesner
4. Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 16/2018 – splnené
Uznesenie č. 17/2018 – splnené
Uznesenie č. 18/2018 – splnené
5. Voľba zástupcu starostu obce:
Zástupcu starostu obce navrhuje starosta obce, ktorý navrhol poslanca Waltera Wiesnera.
Poslanci s uvedený návrh zobrali na vedomie.
6. Voľba predsedov komisii:
Na predchádzajúcej schôdze sa zriadili komisie a na tomto zasadaní sa určili predsedovia
komisií.
- Finančná komisia – Anna Smrtičová
- Stavebná komisia – Martin Dvonč, Jozef Šarmír
- Sociálna a kultúrna komisia – Katarína Hradská, Anna Lučanová
- Športová komisia – František Špirka
- Komisia verejného poriadku a životného prostredia - Walter Wiesner
7. Schválenie zvýšenia minimálneho platu starostu:
Od 1.12.2018 sa starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu
obyvateľov, čo pre našu obec činí 1,83 násobok. Poslanci majú možnosť zvýšiť minimálny
plat starostu až do výšky 60% uznesením. Poslanci zvýšili uvedený plat o 10%. Bolo prijaté
uznesenie č.21/2018.
8. Dodatok k VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad.
Zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad bolo prerokované na pracovnej schôdze.
Poplatok bolo nutné zvýšiť z dôvodu zvýšenia ceny skládky Dubová , poplatku za vývozu
firmou Marius Pedersen a z dôvodu že obec má zakázane doplácať finančný rozdiel za
skutočne vyprodukovaný komunálny odpad.
Poslanci so zvýšením poplatku súhlasili a dodatok VZN 1/2018 schválili. Dodatok VZN je
prílohou zápisnice. /web stránke obce/
9. Schválenie rozpočtu na roku 2019,2020, 2021.
Rozpočet bol prerokovaný na pracovnej schôdze po jednotlivých položkách. Poslanci po
upravení rozpočtu nemali žiadne iné pripomienky a rozpočet schválili, tak ako bol
prerokovaný, je prílohou zápisnice./web stránke obce/

10. Schválenie obecných poplatkov na rok 2019.
Poplatky sa upravili – za používanie - tanierov pre cudzích občanov z 0,09 eur na 0,10 eur
obrusov z 1,00 eura na 2,00 eura
prenájom ihriska pri OU pre cudzích občanov za 1 hod. z 5,00 eur na 10,00 eur
kosenie trávy pre našich občanov 1 hod. 10,00 eur
Obecné poplatky sú ako príloha zápisnice a zverejnené na web stránke obce.
11. Diskusia.
- Poslanec Šarmír Jozef- navrhol podporiť separáciu lepšou propagáciou medzi
občanmi aby sa znížila tonáž vývozu KO a nebolo nutné v budúcnosti neúmerne zvyšovať
poplatky za vývoz.
Na propagáciu využiť skúsenosti z iných obcí, vývoznej spoločnosti Márius Pedersen
a neposlednom rade aj spoločnosti organizácie zodpovednosti výrobcov.
Podľa potreby doplniť počty zberných nádob. Doriešiť zber papiera mimo plánovaných
termínov zberu.
- Poslanec Walter Wiesner – pripomenul, že plastové fľaše budú spoplatnené až v roku
2021. Obec by mala zakúpiť ekologické poháre, ktoré by pri akciách predávala
organizáciám. K tomuto navrhol prijať VZN, aby i naša obec prispela k ochrane ŽP.
- Poslanec Martin Dvonč- aby obyvatelia separovali, treba im dať smetné nádoby na
separovaný odpad do každého domu a zabezpečiť odvoz minimálne dva krát do mesiaca.
- Starosta- separovaný odpad odváža firma Márius Pedersen, ale o nádobách i o intenzite
vývozu rozhoduje OZV je to spoločnosť, ktorá podľa zákona má zmluvu s obcov
a z vývozcom vyseparovaného odpadu. V tomto roku som žiadal o navýšenie 3ks nádob
1 100l na TETRAPAKY, OZV nám ich neodsúhlasila. V prípade ,že by sme požadovali do
každej domácnosti žltý kontajner 110l na plasty a modrý 110l kontajner na papier
musela by to odsúhlasiť OZV. Teraz naša obec nemá zmluvu z OZV, lebo sme dostali
výpoveď,/ tak ako ďalších 18 obcí c Seneckom okrese/ Koordinačné centrum nás zaradí
do zlosovania o OZV 15.1.2019.
- Súhlasím i s propagáciou v našej obci o dôležitosti separovania, i s riešením používať pri
akciách v obci ekologické poháre.
12. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 19/2018 - OZ berie na vedomie vybratie zástupcu starostu obce starostom obce
a to poslanca Waltera Wiesnera.
Uznesenie č. 20/2018 -OZ súhlasí s určením predsedov komisií a to :
Finančná komisia – Anna Smrtičová
Stavebná komisia – Martin Dvonč, Jozef Šarmír
Sociálna a kultúrna komisia – Katarína Hradská, Anna Lučanová
Športová komisia – František Špirka
Komisia verejného poriadku a životného prostredia – Walter Wiesner
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 21/2018 – OZ súhlasí na základe § 11 ods. 4 písm. i/Zákona o obecnom zriadení
a § 4 ods.2, 2.veta Zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v z.n.p – schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 10%.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 22/2018 – OZ súhlasí s úpravou poplatku za komunálny odpad VZN č. 1/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 23/2018 – OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021, tak ako bol
predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 24/2018 – OZ súhlasí s návrhom Obecných poplatkov na rok 2019, tak ako boli
predložené a prerokované.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 25/2018 – OZ súhlasí so zvýšením platu starostu za mesiac december 2018
o 60% minimálneho platu.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
13. Záver.
Starosta ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.
V Kaplne 14.12.2018
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
______________________
Overovatelia zápisnice :

Starosta obce Kaplna :

Martin Dvonč

______________________

Jozef Šarmir

______________________

Vladimír Vittek

______________________

