Obec Vieska nad Žitavou

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 11. novembra 2019 o 16.30 h
v zasadacej miestnosti obecného úradu

Zá p isn ic a
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 11. novembra 2019
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Vieska nad Žitavou.
6. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník služieb
obce Vieska nad Žitavou
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 1/2018 a prerokovanie
návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
9. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vieska nad Žitavou.
10. Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
11. Rôzne.
12. Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, poslanec Ivan Mladý
je ospravedlnený a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov: Miroslav Mladý, Radoslav Šabík
Za zapisovateľku určil Máriu Kunkelovú.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ján Lévay, Igor Levický
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Schválenie programu rokovania.
Starosta obce dal hlasovať o bodoch programu rokovania tak, ako bol
a zverejnený.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

navrhnutý

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Starosta obce navrhol doplniť za bod 5 „Prerokovanie dotácie na stravovanie dôchodcov“
a ostatné body rokovania sa posunú. Finančná komisia na svojom zasadnutí prejednávala
stravovanie dôchodcov a navrhla zvýšiť doplatok dôchodcov na stravu z dôvodu, že obec zo
svojho rozpočtu nemá finančné prostriedky na pokrytie dotácie. Obecné zastupiteľstvo má
prijať k tomuto bodu uznesenie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Vieska nad Žitavou.
6. Prerokovanie dotácie na stravovanie dôchodcov.
7. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník služieb
obce Vieska nad Žitavou
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 1/2018 a prerokovanie
návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
9. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vieska nad Žitavou.
11. Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
12. Rôzne.
13. Záver

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení.

Hlavný kontrolór obce uviedol, že zo 4. zasadnutia vyplynulo jedno uznesenie č.23, ktoré je
splnené.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolu plnenia uznesení.
K bodu 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór Ing. Marek Mladý predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 6
mesiacov. Dodal, ak majú poslanci požiadavku na vykonanie kontroly, ktorá nie je definovaná
v tomto návrhu plánu, môže sa doplniť na obdobie ďalších 6 mesiacov.
Ján Lévay sa informoval o výsledkoch kontroly, ktorými ho obecné zastupiteľstvo poverilo
prekontrolovať.
Hlavný kontrolór sa vyjadril, že k predmetnej veci dá stanovisko.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
obdobie 6 mesiacov.
K bodu 5
Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Vieska nad Žitavou.
Ekonómka Mgr. Monika Badová uviedla, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol
prejednávaný na zasadnutí finančnej komisie. Rodič uhrádza stravné vo výške nákladov na
nákup potravín a na úhradu režijných nákladov. Finančné pásmo stravného od 1.9.2019 je vo
výške 1,45 € a režijné náklady sú 0,18 €. Poplatok za stravu spolu s réžiou v prípade
dotácie je vo výške 0,43 € a bez dotácie 1,63 €.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu VZN o výške príspevkoch v školách
a školských zariadeniach.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vieska nad Žitavou.
K bodu 6
Prerokovanie dotácie na stravovanie dôchodcov.
Starosta obce uviedol, že finančná komisia dotáciu na stravovanie pre dôchodcov
prerokovávala na svojom zasadnutí.
Ekonómka Mgr. Monika Badová vysvetlila, že v súčasnosti sú 2 dodávatelia stravovania pre
dôchodcov. Obec dopláca dôchodcom na jeden obed 1 €. V rozpočte bolo vyčlenených na
stravovanie 8000 €. Táto suma sa vyčerpala ku koncu septembra. Počet stravníkov sa neustále
zvyšuje a obec zo svojho rozpočtu nemá finančné prostriedky na pokrytie dotácie. Na
finančnej komisii sa dohodlo, že do konca roka bude doplatok dôchodcov na stravu zvýšený,
o čom budú dôchodcovia informovaní listom. V ďalšom rozpočtovom roku sa pristúpi
k inému prerozdeleniu na výpočet príplatku obce. Počet stravníkov od začiatku roka výrazne
stúpol, zo 16 na 28 stravníkov a ďalších 6 dôchodcov sa chce na obedy prihlásiť. Finančné
prostriedky nepokrývajú sumu uvedenú v rozpočte na tento rok. Úhradu za stravu bolo nutné
riešiť úverom.
Igor Levický sa vyjadril, že obec nemusí dotovať stravu sumou 1 €, ale napr. 0,60 € na 1
obed.
Ján Lévay uviedol, že dôchodcom treba vysvetliť, že v rozpočte na úhradu stravy nie sú
financie. Na zasadnutí finančnej komisie bolo prezentované aj to, že peniaze na stravovanie sa
presunú z iných položiek.
Ekonómka Mgr. Monika Badová oponovala, že nejednalo sa o presunutie položiek na
stravovanie, ale sa dohodlo, že sa zmení princíp dotácie na 1 obed.
Radoslav Šabík podotkol, keď prerátal počet stravníkov a sumu za obedy na celý rok,
nevychádza mu vyššia suma, ako bola schválená v rozpočte.
Hlavný kontrolór uviedol, že za mesiac október sa úhrada za stravu doúverovala. Úhrady
platieb za každý mesiac sa dajú skontrolovať.
Ján Lévay navrhol vykryť úhradu za obedy do konca roka úverom.
Starosta obce vyzval poslancov, aby prijali uznesenie, či dôchodcovia budú do konca roka
doplácať za stravu alebo nie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

3
1
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Radoslav Šabík/
/Miroslav Mladý/

Obecné zastupiteľstvo ruší dotáciu v sume 1,00 € od 1.10.2019 do konca roka. V novom
rozpočte 2020 sa to prehodnotí a zohľadní výška príspevku pre dôchodcov.
K bodu 7
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník služieb
obce Vieska nad Žitavou.
Starosta obce uviedol, že finančná komisia na svojom zasadnutí prejednávala návrh
všeobecne záväzného nariadenia a cenník služieb a otvoril rozpravu.
Ján Lévay navrhol zmeniť text v cenníku služieb „Prepožičanie miesta k postaveniu
hrobky...“ na text „Poplatok za hrobku za každý i začatý 1m2 plochy na 15 rokov“.

Ekonómka Mgr. Monika Badová navrhla pod text „Poplatok za používanie obradnej
miestnosti“ dať text, ktorý je v návrhu nad ním v znení: „Súčasťou poplatku je aj paušálny
poplatok na odber vody pre bežnú prevádzku hrobového a urnového miesta a služby spojené
s údržbou“.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a cenníku služieb.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník služieb obce Vieska nad Žitavou.
K bodu 8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 1/2018 a prerokovanie
návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce uviedol, že zásady odmeňovania poslancov boli prijaté všeobecne záväzným
nariadením. Mení sa systém schvaľovania zásad, teraz budú schvaľované procesom
uznesenia.
Ekonómka Mgr. Monika Badová doplnila, že do zásad bola zapracovaná odmena členom
komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov.
Starosta obce dal hlasovať za návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN
č.1/2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vieska nad Žitavou č.
3/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o zásadách odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal hlasovať za návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva a členom komisií obecného
zastupiteľstva – neposlancov.

K bodu 9
Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
Ekonómka Mgr. Monika Badová uviedla, že čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 zaslala poslancom
e-mailom. Vysvetlila, že rozpočet obce musí byť vyrovnaný. Keďže nie sú financie na
pokrytie výdavkov v sume 21000 €, musela obec siahnuť po úvere. V tejto čiastke je zahrnutá
aj suma úveru na dofinancovanie kompostérov vo výške 5244 €, 5% spolufinancovanie pri
výstavbe multifunkčného ihriska t. j. 7000 €. Doteraz obec vzala úver vo výške 8765 € za
faktúry, ktoré do 30.09.2019 nedokázala zo svojich prostriedkov uhradiť. Aby obec nemusela
do konca roka siahnuť po úvere, ekonómka predložila zmenu rozpočtových položiek, ktoré
sa do konca roka nedočerpajú.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
K bodu č. 10
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Vieska nad Žitavou.
Starosta uviedol, že finančná komisia sa zaoberala návrhom zvýšenia poplatkov za
komunálny odpad. Podľa dohody členov komisie bola cena lístka na jednu 110 l kuka nádobu
navrhnutá na 2,50 €. Medzitým spoločnosť Waste transport a.s. pozvala starostov na
stretnutie, na ktorom avizovali zvýšenie cien od 1.1.2020 o 6 €/t + zvýšenie základného
poplatku a dopravy o infláciu 2,5%. Na základe uvedeného zvýšenia cien zo strany Waste
transport,a.s. je navrhnutá cena jedného lístka vo výške 3 €/ 110 l kuka nádoba, 3,28 €/120 l
kuka nádoba, 6,55 €/240 l kuka nádoba, 30,03 € 1100 l kontajner a cena lístka za vrece 1,60 €.
V tomto poplatku sú zahrnuté aj náklady za zber veľkoobjemového odpadu, plastov,
bioodpadu. Nejedná sa len o poplatok za zber komunálneho odpadu do kuka nádoby.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vieska nad Žitavou č.
4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Vieska nad Žitavou.

K bodu 11
Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce uviedol, že návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je reakciou na
medializované informácie, ktoré nepriaznivo ovplyvnia podielové dane. Zvýšením
nezdaniteľnej časti základu dane pre fyzické osoby sa zníži príjem z výnosu podielových daní
do jednotlivých obcí. Avizuje sa tiež zvýšenie cien energií, poplatky spoločnému stavebnému
úradu. Nakoľko sa schvaľuje vyrovnaný rozpočet, zvýšené výdavky musíme vykryť
zvýšenými príjmami. Starosta uviedol, že je zodpovedný za chod obce a štandard služieb pre
obyvateľov nebudeme znižovať. Ak siahneme po úvere, neskôr môže prísť nútená správa.
Ekonómka Mgr. Monika Badová doplnila, že pri návrhu zvýšenia daní z nehnuteľností sa
porovnávalo s výškou daní okolitých obcí. Momentálne aj so zvýšením sa pohybujeme
v nižších číslach. Úpravou sadzby dane sa príjmová časť rozpočtu zvýši cca o 3100 €.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie dodatku k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

1
3
0
0

/ Miroslav Mladý/
/Igor Levický, Ján Lévay, Radoslav Šabík/

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Vieska nad Žitavou č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad Žitavou.

K bodu12
Rôzne.
Radoslav Šabík
Požiadal hlavného kontrolóra o preverenie, koľko dôchodcov odoberalo obedy a aká suma sa
za poskytnuté obedy zaplatila.
Ekonómka Mgr. Monika Badová
Informovala, že sa uskutočnil audit účtovnej závierky obce za rok 2018. Informácie uvedené
vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok
a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Daniela Frajková
Informovala sa, či v spolupráci s obcami Slepčany a Nová Ves nad Žitavou budú
vodohospodári v obci robiť kanalizáciu.
Starosta obce odpovedal, že v súčasnej dobe sa kanalizácia nebude realizovať. Starostovia
týchto obcí predbežne o spoločnej kanalizácii rokujú.
p. Frajková sa ďalej zaujímala, či bude v obci vybudovaný zberný dvor.
Starosta obce uviedol, že na zriadenie zberného dvora sú potrebné financie. Obec chce
vytvoriť podmienky, aby obyvatelia mohli kedykoľvek odložiť napr. nepotrebný elektroodpad

na určené miesto. K tomu potrebujeme oplotený objekt a plechový sklad. Takou možnosťou
sa javila plocha pri multifunkčnom ihrisku, ale teraz sa musí uvažovať o inom priestore.

K bodu 14
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:05 h.
Vieska nad Žitavou, 11. novembra 2019

Zapísala: Mária Kunkelová

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia:
Miroslav Mladý

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

Radoslav Šabík

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

