Zápisnica č. 2 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 10.06.2020 o 17.30 hod. v zasadačke OÚ Kaplna
Prítomní poslanci : 7
1. Zahájenie schôdze :
Verejné zasadnutie zahájil starosta a prečítal program rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a navrhovateľa zápisnice:
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení:
Anna Smrtičov
3. Určenie overovateľov uznesení:
Martin Dvonč
František Špirka
4. Kontrola uznesení :
Uznesenie č. 1/2020 – plnenie prebieha
Uznesenie č. 2/2020 – splnené
Uznesenie č. 3/2020 – splnené
5. Záverečný účet za rok 2019 :
Poslanci mali záverečný účet zaslaný na preštudovanie a bol vyvesený od 15.5.2020
na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. K záverečnému účtu poslanci nemali
pripomienky a prijali uznesenie.
6. Individuálna výročná správa za rok 2019 :
Individuálna výročná správa bola tiež zaslaná poslancom na preštudovanie a nemali
žiadne pripomienky. Bolo prijaté uznesenie.
7. Úprava rozpočtu za rok 2020 :
Úprava rozpočtu je v príjmovej časti dotácia sčítanie domov 2500 eur, daň za rozvoj
5000 eur, navýšenie rozpočtu 7.500 eur
Vo výdavkovej časti dotácia sčítanie domov 2500eur, daň za rozvoj v obci 5000 eur,
presun 5000 eur z položky štúdie, expertízy a posudky na položku rezervný fond.
8. Informácia o prácach zrealizovaných počas mimoriadnej situácie.
Starosta informoval poslancov o prácach , ktoré sa počas pandémie zrealizovali.
- MŠ – výmena radiátorov, namontovanie do celej škôlky termostatické hlavice,
údržba kotolne, maľovanie celého vrchného poschodia, schodiska,
na schodisku výmena koberca za PVC. Celková suma za prevedené práce 5908 eur.
- ŠK – závlaha na ihrisku v celkovej čiastke 6.400 eur.
- V obci sa vybudoval kamerový systém v počte 8 kamier v sume 3400 eur.
Snímajú sa objekty: obecný úrad, materská škôlka, kultúrny dom, križovatka, FC
kabínky.
9. Žiadosti :
Na obecný úrad nebola doručená žiadna písomná žiadosť

10. Diskusia :
- Starosta informoval, v akom štádiu je nové stavebné povolenie na vybudovanie
cesty Javorová alej, nakoľko pôvodné už nebolo platné, po vybavení stavebného
povolenie a verejného obstarávania sa požiada banka o úver. Keď bude schválený
úver, môže sa dať objednávka dodávateľovi.
- Prebehlo výberové konanie na výstavbu cesty, kde sa prihlásilo 5 firiem, ktoré
predložili svoje ponuky.
Výberové konanie podľa ponuky vyhrala firma EUROVIA SK a.s. , ktorá dala
najnižšiu cenovú ponuku vo výške 103.677,00 eur s DPH
- Od januára bude obec riešiť vývoz biologického odpadu. Nakoľko pred dvomi
rokmi sme robili prieskum, kto má záujem o kompostér, tak občania nahlásili, že
majú doma kompostoviská a nechceli kompostrér. Obec bude riešiť bioodpad na
bytovkách. V rodinných domoch si obyvatelia vybudovali kompostoviská, ako sa
na dobrých záhradkárov patrí. Len pre infofmáciu ponuka na vývoz 1ks 240l
nádoby na bioodpad je 1.24eur bez DPH a uloženie 1t stojí35eur bez DPH .Vývoz
je od jari do jesene 1x za týždeň v zimnom období podľa dohody. Je na zváženie,
či budeme kompostovať doma, alebo si túto službu zaplatíme.
- V diskusii sa prejednával vývoz plastov, tetrapakov, treba zvýšiť počet vývozov
nakoľko týchto odpadov je veľa. Starosta napíše žiadosť o zvýšenie vývozov
a bude rokovať s vývozcom a s ENVIPAKOM, ,ktorý rozhoduje o spôsobe zberu
a o časových intervaloch samotného vývozu separovaných druhov odpadu v našej
dedine.
- Starosta informoval poslancov a prítomných o veľkokapacitnom zbere, ktorý sa
uskutočnil v našej obci, i o tom ako musel s pracovníkom obce z kontajneru na
stavebný materiál vyberať koberec, sedátka na WC a rôzny iný odpad, ktorý nie je
stavebný. Celková cena za dva kontajnéri 30m3 a 9m3 bola 1550eur
11. Prijaté uznesenie :
Uznesenie č. 4/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce
za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 5/2020 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie individuálnu
výročnú správu obce za rok 2019.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 6/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu k
31.5.2020. /Upravený rozpočet – príloha/
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
12. Záver :
Rokovanie ukončil starosta a poďakoval za účasť.
V Kaplne 11.06.2020
Zapisovateľka : Jana Zadubanová

______________________

Overovatelia zápisnice : Martin Dvonč

______________________

František Špirka
Starosta: Vladimír Vittek

______________________
_______________________

Starosta Obce Kaplna : Vladimír Vittek

________________________

