Zápisnica č. 6 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 14.12.2020 o 17.30 hod. v zasadačke OU.

Prítomní poslanci : 6
Neprítomný poslanec : Jozef Šarmír – ospravedlnený
1. Zahájenie .
Program rokovania prečítal starosta a dal ho odsúhlasiť poslancom. Poslanci program
odsúhlasili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice - Anna Smrtičová
Martin Dvonč
3. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 11/2020- uznesenie zaslané p. Budayovej
Uznesenie č. 12/2020- plnenie prebieha
Uznesenie č. 14/2020 – uznesenie splnené
4. Úprava rozpočtu rok 2020.
Úprava rozpočtu sa prejednávala na pracovnej schôdzi poslancov, kde mali poslanci
úpravu rozpočtu zaslanú na pripomienkovanie, rozpočet sa prejednal a upravil.
V príjmovej časti sa upravil rozpočet o dotáciu MŠ 80% platu, dotáciu envirofond a
dotáciu COVID. O uvedené dotácie sa upravila aj výdavková časť rozpočtu a ešte sa
rozpočet vo výdavkov navýšil o čerpanie úveru na cestu Javorová alej.
Poslanci úpravu rozpočtu odsúhlasili, úprava rozpočtu je prílohou zápisnice.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023.
Rozpočet, ktorý mali poslanci doručený na pripomienkovanie sa upravil v príjmovej
časti, navýšili sa podielové dane a nedoplatky na dani. Rozpočet odsúhlasili, je
prílohou zápisnice.
6. Prijatie VZN č. 1/2020 o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom, na
území obce Kaplna.
Poslanci uvedené VZN č. 1/2020 odsúhlasili, tak ako im bol predložený aj
s následnými zmenami.
7. Prijatie VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych
daniach a poplatku za KO a drobný stavebný odpad.
Prejednával sa poplatok za komunálny odpad na osobu, ktorý sa zvýšil z 27,00 eur na
35,00 eur, zvýšenie bolo nutné z dôvodu zvyšovania poplatkov na skládke Dubová

a vývozcom odpadu Marius Pedersen. Pre podnikateľov sa zvýšil poplatok za 240 l
nádobu na 200eur za rok 2021. Poslanci VZN č. 2/2020 prijali.

8. Návrh uznesenia.
Uznesenie č. 15/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2020,
tak ako bol prejednaný a predložený. /príloha zápisnice/
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 16/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom rozpočtu na roky
2021, 2022, 2023 tak ako bol predložený a prerokovaný. /príloha zápisnice/
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 17/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom VZN č. 1/2020 obce
Kaplna o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Kaplna. / príloha zápisnice/
Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 18/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Kaplne súhlasí s návrhom VZN č.
2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, tak ako bol predložený
a prerokovaný s následnými zmenami.
Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 19/2020 – Obecné zastupiteľstvo zvyšuje starostovi plat vo výške 60%
v mesiaci december 2020 podľa §4 odst. 2 zákona 253/1994 Z.z.
Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
9. Záver.
Starosta ukončil rokovanie, poďakoval poslancom za účasť.
V Kaplne 15.12.2020
Zapisovateľka : Jana Zadubanová

___________________________

Overovatelia zápisnice : Anna Smrtičová ___________________________
Martin Dvonč

___________________________

Starosta obce Kaplna: Vladimír Vittek

____________________________

