Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 12.12.2019 (štvrtok) v kancelárií
starostu obce od 16.30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Plat starostu
5. Plnenie rozpočtu na 3/4 rok 2019
6. Rozpočet na rok 2020
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
8. Zmena rozpočtu k 1.12.2019
9. Obecná knižnica
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č.1
Otvorenie
Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 16.30 hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že zo 4 poslancov sú prítomní 4
-menovite Tibor Kukolík, Kristián Matocha, Peter Katkó, Mária Sebényová
Vrábliková- teda OcZ je uznášania schopné- Prezenčná listina -v prílohe. Privítal
a prítomnu hlavnú kontrolórku obce Helenu Paulendovú. Starosta obce navrhol aby
sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Plat starostu
5. Plnenie rozpočtu na 3/4 rok 2019
6. Rozpočet na rok 2020
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
8. Zmena rozpočtu k 1.12.2019
9. Obecná knižnica
10. Diskusia
11. Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vráblikov,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2
Určenie zapisovateľa
Starosta navrhol o vymenovaní zapisovateľa p. Márie Sebényovej Vráblikovej , a
OcZ sa jednohlasne zhodlo o jej vymenovaní .
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.3

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou od posledného stretnutia

K bodu č.4

Plat starostu

Starosta obce Marek Krnáč, predložil poslancom návrh na zvýšenie platu o 20%
Poslanci zhodnotili jeho doterajšiu prácu, viditeľné výsledky a s návrhom
jednohlasne súhlasili.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -------

K bodu č.5

Plnenie rozpočtu na 3/4 roku 2019

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu za ¾ rok 2019 , ktoré si
OcZ svedomite a pozorne prečítalo . (Viď príloha )

K bodu č.6

Rozpočet na rok 2020

Starosta predložil OcZ Rozpočet obce Trebušovce na rok 2020 a hlavná kontrolórka
obce Helena Paulendová priložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce Trebušovce na
rok 2020.
-v prílohe, ktorý po dôkladnom preštudovaní a prekonzultovaní zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo.
Rozpočet schválili v predloženej podobe: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko,
Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -------

.K bodu č.7 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny

odpad a drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil zastupiteľstvu problém s financovaním odvozu odpadu.
Od roku 2015 bola schválená suma 10,- Eur na osobu/ rok za odvoz smetí. Ako sa
ukázalo, táto suma nepokryje skutočné náklady. Keďže obec sa nemôže podieľať na
dofinancovaní tejto služby, navrhla zvýšenie v sume 18,- Eur na osobu/rok na rok
2020.
Zároveň starosta obce navrhol zmeny pri občanoch ktorý študujú alebo pracujú mimo
okresu, že potvrdenia zo školy alebo práce už viac nebudú akceptované na Obecnom

úrade ako doklad o zaplatení za odvoz smetí, nakoľko sa aj týto občania zdržiavajú
pravidelne na svojom trvalo pobyte v obci minimálne víkendy v celom roku čo činí
viac než 140 dní v roku. Na druhej strane starosta hľadal spravodlivé riešenie pre
tých občanov, ktorý majú trvalý pobyt v obci, ale sa zdržiavajú na bydlisku minimum
alebo vôbec , predsa platia túto službu.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -------

K bodu č.8

Zmena rozpočtu k 31.12.2019

Starosta oznámil OcZ o zmenách v rozpočte na rok 2019 , nakoľko obec z časového
hľadiska nestihne do konca rok a2019 vybaviť úver k rekonštrukcií kultúrneho domu
z dôvodu , že Ministerstvo pôdohospodárstva , ešte neodoslalo pre obec všetky
potrebné dokumenty k vybaveniu úveru na toto financovanie.
Z financií, ktoré obec ušetrila, na návrh starostu zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu
splátku na verejné osvetlenie v sume 3000,-.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -------

K bodu č.9
Obecná knižnica
Pri rekonštrukcií kultúrneho domu sa zistilo, že priestory obecnej knižnice vlhnú,
knihy sa znehodnocujú. Nakoľko táto obecná knižnica je veľmi málo využívaná,
navrhlo sa jej zrušenie. Knihy sa darujú okresnej knižnici vo Veľkom Krtíši.
Pre priestory bývalej knižnice bude hľadať obec iné, efektívnejšie využitie.
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -------

K bodu č.10

Diskúsia

a) Starosta predložil plán predaja starej dvoch starých kachlí z kultúrneho domu
za 40€ a za 50€, na účely zlepšenia finančnej situácie obce.
b) Diskutovalo sa o sviatočnej svetelnej ozdobe obce, o dokúpení svetielok
a ozdôb v budúcnosti.
c) Súčasťou diskusie bolo aj obyvateľstvo s trvalým pobytom, s prechodným
pobytom v súvislosti so spravodlivým a zároveň dostatočným financovaním odpadového hospodárstva obce.

Za hlasovali: Tibor Kukolík , Kristián Matocha, Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková

Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -----

K bodu č.11

Záver

Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť poslancov
a ukončil zasadnutie OcZ.
Zapísal:

Mária Sebényová Vrábliková

............................................

V Trebušovciah dňa 12.12.2019

….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

….......................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č.4/2019

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 12.12.2019,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od 16:30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4),
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4) proti:------zdržali sa-------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Uznesenie č.2-04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Sebényovú Vráblikovú
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 3

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.3-04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie

Starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou od posledného stretnutia
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č.4

Plat starostu

Uznesenie č.4- 04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

Zvýšenie platu starostu o 20% mesačne.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa:

K bodu č.5

Plnenie rozpočtu

Uznesenie č.5 -04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu na 3/4rok 2019

K bodu č.6

Rozpočet na rok 2020

Uznesenie č.6 -04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
OcZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2020.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa:
__________________________________________________________________________

K bodu č.7

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Uznesenie č.7 -04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa:

K bodu č.8

Zmena rozpočtu k 31.12.2019

Uznesenie č.8 -04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu k 31.12.2019
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa:

K bodu č.9

Obecná knižnica

Uznesenie č.9 -04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Zrušenie obecnej knižnice v priestoroch obecného úradu.
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Sebényová Vrábliková (2), Tibor Kukolík. (3),
Kristián Matocha (4)
Hlasovali za: : (1),(2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa:
.

Potvrdzujem súlad uznesením 1-04/2019 až 9-04/2019 so zápisnicou.

V Trebušovciach 12.12.2019

….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

