Zápisnica č. 6 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 12.12.2019 o 17.30 hod. v zasadačke OU Kaplna

Prítomní poslanci – 6
Neprítomný poslanec – Jozef Šarmír – ospravedlnený
1.Zahájenie schôdze.
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania a zahájil verejné zasadnutie.
2.Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení.
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení :
Walter Wiesner
3.Určenie overovateľov zápisnice.
Martin Dvonč
František Špirka
4.Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 13/2019 – splnené
Uznesenie č. 14/2019 – splnené
Uznesenie č. 15/2019 – splnené
Uznesenie č. 16/2019 – splnené
5.Ostatné obecné poplatky.
Obecné poplatky na rok 2020 sa nemenili, zmenil sa iba poplatok za prenájom KD na
cvičenie z 5 eur na 10 eur. Poslanci s poplatkami súhlasili. / ostatné obecné poplatky obce
Kaplna sú prílohou zápisnice/
6.VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.
Na pracovnej schôdzi poslanci prejednávali nový poplatok o miestnom poplatku za rozvoj
v obci, predmetom poplatku bude každá nová stavba v celom katastri obce Kaplna, kde sa od
celkovej zastavanej plochy odráta 60 m2 a za zvyšnú plochu sa bude platiť 10.- eur za m2.
Poplatok poslanci odsúhlasili a prijali VZN č. 2/2019. /príloha zápisnice/
7.VZN č.3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO.
Nakoľko sa zvyšuje poplatok za skládku na Dubovej a poplatok prepravnej spoločnosti je
nutné zvýšiť poplatok, poslanci stanovili poplatok po prehodnotení tohtoročných nákladov
s navýšením podľa skládky Dubovej na 27 eur na osobu, i tak obec bude doplácať, keď sa
nevyprodukuje menej KO a nebude sa viac separovať. /VZN č. 3/2019 príloha zápisnice/
8.Rozpočet na roky 2020,2021,2020.
Poslanci rozpočet mali zaslaný na preštudovanie a mali k nemu výhrady, ktoré sa zapracovali
podľa ich návrhu. V položke podielové dane sa v príjmoch navýšil rozpočet o 13000 eur.
/rozpočet je prílohou zápisnice/

9. Zmluva o dielo s víťazom VO na vybudovanie Workoutového a detského ihriska
v obci Kaplna z dotačného systému Ministerstva pôdohospodárstva.
Na vybudovanie Workoutového a detského ihriska bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré
vyhrala firma OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Piešťany, cenová ponuka s DPH je
24.456,60 eur. Uvedené ihrisko sa bude financovať z dotačného systému Ministerstva
pôdohospodárstva -MAS výzva EA MAS7, podopatrenie 7.4.030, poslanci toto vybudovanie
prejednali na predchádzajúcej schôdzi a teraz je potrebné, aby odsúhlasili podpis zmluvy
o dielo s firmou, ktorá vyhrala VO. Poslanci s podpisom súhlasili.
10. Záverečná správa inventarizácie.
Poslanci boli oboznámený, že sa urobila inventarizácia majetku 22.11.2019, kde sa vyradil
majetok na základe inventarizačnej komisie, záverečná správa bude vypracovaná v januári
2020, kde sa inventarizujú aj finančné účty.
11. Žiadosti.
Na obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti, ktoré by sa museli prejednávať na verejnom
zasadnutí.
12. Diskusia.
- v diskusii starosta informoval poslancov, že chce požiadať o dotáciu na zateplenie MŠ,
jedna žiadosť sa už podávala k 15.5.2019, ale nebola schválená.
Do 31.12.2019 sa budeme snažiť podať ďalšiu žiadosť na envirofond na zateplenie MŠ.
- ďalej sa diskutovalo o kanalizácii, aby sa okolité obce dohodli a zistili možnosti na
vybudovanie
- starosta dá prerátať projekt na cestu na javorovej aleji s inými nájazdovými spomalovačmi,
ktoré chcú poslanci vymeniť za navrhované šróbovacie.
- poslanec Wiesner sa informoval, či obec má nahlásené, čo sa vymeriava na ornej pôde pri
majeri, nakoľko sa tam delí a vytyčuje orná pôda./ starosta/ Na obec nebolo doručené žiadne
oznámenie o delení pôdy.
13. Prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 17/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ostatnými obecnými poplatkami
obce Kaplna na rok 2020, tak ako boli predložené v návrhu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku
za rozvoj obci Kaplna podľa predloženého návrhu bez výhrad.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s VZN č.3/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, tak ako bol
prerokovaný a schválený.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozpočtom na roky 2020,2021,2022,
tak ako bol predložený.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom zmluvy o dielo na vybudovanie Workoutového a detského ihriska s víťazom výberového
konania OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2019 – Obecné zastupiteľstvo zvyšuje starostovi plat vo výške 60%
v mesiaci december 2019 podľa § 4odst. 2 zákona 253/1994 Z.z..
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Záver.
Verejné zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za účasť.
V Kaplne 13.12.2019

Zapisovateľka : Jana Zadubanová

_________________________

Overovatelia zápisnice : Martin Dvonč

__________________________

František Špirka

Starosta obce Kaplna: Vladimír Vittek

___________________________

____________________________

