Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
14. decembra 2019 vo Vyšnej Polianke

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií,
2. Návrh úpravy rozpočtu č. 1/2019,
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022, odborné stanovisko HK k rozpočtu na
rok 2020 a roky 2021 – 2022,
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 2020,
6. Predloženie žiadosti na MF SR o dotáciu,
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E-KN 23,
8. Rôzne, diskusia,
9. 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 Peter Špik a Ľuboš Roman, za overovateľa zápisnice Peter Želinský, za zapisovateľa
Bc. Patrik Bilas. Poslanci bez výhrad schválili predložený program a návrh pracovných
skupín.
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/ 2019. Po pre jednaní konkrétnych položiek a odpovedaní
dotazov zo strany poslancov ObZ, bola úprava schválená bez výhrad.
3.
S rozpočtom na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 oboznámil starosta obce, Ľuboš Špik,
prítomne 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 v nadväznosti na odborného stanoviska HK
k rozpočtu, bol rozpočet na rok 2020 schválený a na roky 2021, 2022 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 2020. Po vyjadrení sa poslancov
ObZ k miestnym daniam a poplatkom a zohľadnení všetkých faktorov, bola navrhnutá zmena
poplatku nasledovne:
- navýšenie sadzby dane z pozemkov z doterajších 0,30% na 0,40% základu dane,
- navýšenie sadzby dane z lesných pozemkov z doterajších 0,50% na 0,60% základu dane,
- navýšenie sadzby dane zo stavieb na bývanie a na poľnohospodársku produkciu
z doterajších 0,034 € na 0,04 € za každý začatý m² zastavanej plochy,
- navýšenie sadzby za samostatne stojacie garáže z doterajších 0,133 € na 0,14 € za každý
začatý m² zastavanej plochy,
- navýšenie príplatku za ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
z doterajších 0,024 € na 0,03 € za m².
Ostatné sadzby boli ponechané na úrovni roku 2019. Návrh bol jednohlasne schválený.
5.
Kontrolórka obce Vyšná Polianka, p. Ing. Kosárová, predložila ObZ plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2020. Jej kontrolná činnosť bude vykonávaná priebežne počas I. polroku
2020. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. Tento plán bol OZ schválený.
6.
Každoročne v prvých týždňoch roka je zverejnená výzva na predkladanie NFP
Ministerstvom financií SR na potreby obcí do výšky 15 000,- €. Vzhľadom k uvedenému
starosta rozoberal otázku najnutnejších potrieb obce. Po výmene pohľadov na situáciu v obci
medzi poslancami, došlo k zhode, že v roku 2020 bude obec žiadať z uvedenej výzvy na
výstavbu cesty k obecnému cintorínu. Návrh bol jednohlasne schválený.

7.
Dňa 29.7.2019 bola doručená obci Vyšná Polianka žiadosť pánom Mgr. Tomášom
Paraničom o odkúp časti parcely E-KN 23 evidovanej na LV. č. 327 o výmere 52 m², z ktorej
má menovaný záujem odkúpiť od obce len 8 m². Starosta odporučil žiadateľovi v deň podania
žiadosti, vytvoriť si GP na oddelenie časti parcely, o ktorú má záujem. Takto na úvod tohto
bodu programu oboznámil starosta ObZ so zámerom žiadateľa. Poslancom ukázal na
katastrálnej mape, o ktorú časť sa jedna. Keďže sa nejedná o parcelu, na ktorej by obec mala
záujem akejkoľvek investície, poslanci po zohľadnení všetkých faktorov navrhli uvedenú časť
parcely odpredať za 5,- € m², čo je orientačná cena, za ktorú sa v obci predávajú pozemky.
Vzhľadom na výmeru by nebolo efektívne robiť znalecký posudok. Uvedené skutočnosti boli
schválené.
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:

Bc. Patrik Bilas

Peter Želinský

Ľuboš Špik
starosta obce

