Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
14. decembra 2018 vo Vyšnej Polianke

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií,
2. Návrh úpravy rozpočtu č. 1/2018,
3. Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021, odborné stanovisko HK k rozpočtu na
rok 2019 a roky 2020 – 2021,
4. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. pol rok 2019,
6. Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodnej siete vody
a obecného vodojemu,
7. Rôzne, diskusia,
8. Záver.

1. Zasadnutie ObZ otvoril starosta obce, Ľuboš Špik. Následne predniesol hlavné body
programu zasadnutia a navrhol pracovné skupiny v zložení: návrhová a mandátová
komisia Patrik Bilas a Ľuboš Roman, za overovateľa zápisnice Patrik Bilas, za zapisovateľa
Peter Špik. Poslanci bez výhrad schválili predložený návrh.
Na základe prezenčnej listiny mandátová komisia konštatovala, že zasadnutie je uznášania
schopné.
2. Starosta obce navrhol, vzhľadom k niektorým zmenám a blížiacemu sa koncu roka,
schváliť úpravu rozpočtu č. 01/ 2018. Po prejednaní konkrétnych položiek a odpovedaní
dotazov zo strany poslancov ObZ, bola úprava schválená bez výhrad.
3. S rozpočtom na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 oboznámil starosta obce, Ľuboš Špik,
prítomné obecné zastupiteľstvo. Poukázal na výzvu Ministerstva financií, aby obce efektívne
využívali verejné financie a rozpočty tvorili vyrovnané. Rozpočet bol tvorený ako vyrovnaný
na všetky roky. Po prediskutovaní jednotlivých položiek a na základe odborného stanoviska
HK k rozpočtu, bol rozpočet na rok 2019 schválený a na roky 2020, 2021 vzatý na vedomie.
Rozpočet ako aj odborné stanovisko sú prílohou tejto zápisnice.
4. Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh zmien a dodatkov VZN č. 01/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2019. Po vyjadrení sa poslancov ObZ
k miestnym daniam a poplatkom a zohľadnení všetkých faktorov, bola navrhnutá zmena
poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby z doterajších 0,0205 € za osobu a deň na
0,0248 € za osobu a deň, t. j. 9,05 € za kalendárny rok. Ostatné sadzby boli ponechané na
úrovni roku 2018. Návrh bol jednohlasne schválený.
5. Kontrolórka obce Vyšná Polianka, p. Ing. Kosárová, predložila ObZ plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2019. Jej kontrolná činnosť bude vykonávaná priebežne počas I. polroku
2018. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. Tento plán bol OZ schválený.
6. V tomto bode programu bola prejednaná téma obecného vodovodu. Vzhľadom k tomu, že
vodovod slúži obci už takmer 50 rokov a častým poruchám na rozvodnej sieti, navrhol
starosta obce vypracovať projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu a následne sa
zapojiť do niektorej z výziev o nenávratný finančný príspevok (NFP). Keďže voda je
strategická surovina pre život v obci, poslanci návrh schválili bez akýchkoľvek výhrad.
7. V diskusií starosta obce, Ľuboš Špik, požiadal ObZ o schválenie počtu kusov stravných
lístkov na rok 2019 a ich nominálnej hodnoty. Po prehodnotení ObZ schválilo starostovi obce
180 kusov stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,60 €.
Ďalej starosta obce poukázal na skutočnosť, že využíva svoj súkromný mobilný telefón aj pre
veci súvisiace s výkonom svojej funkcie, nakoľko obec nemá svoj mobilný telefón. Po
prehodnotení poslanci ObZ schválili starostovi kompenzáciu nákladov na telefón vo forme
paušálnej náhrady a to 13,- € mesačne po dobu celého funkčného obdobia.
Doprava a využívanie vlastného osobného motorového vozidla pre potreby obce bola ďalšia
z otvorených tém. Vzhľadom k administratívne prácnejším vypisovaním cestovných príkazov
a pravdepodobne vyššej finančnej záťaži, navrhli poslanci ObZ kompenzáciu taktiež formou
paušálnej náhrady a to vo výške 35,- € na mesiac počas celého funkčného obdobia.

V prípade konania volieb, referenda, prípadne výjazdu mimo okres Bardejov, bude tato
kompenzácia doplnená o cestovný príkaz v závislosti od počtu najazdených km.
8. Na záver schôdze sa starosta obce prítomným poďakoval za účasť ako aj za celoročnú
spoluprácu a zároveň poprial pokojne sviatky a pokojný nový rok 2019.

Zapísala:

Overovateľ:

Peter Špik

Patrik Bilas

Ľuboš Špik
starosta obce

