Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. júna 2021
vo Vyšnej Polianke

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia ObZ
3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
4. Záverečný účet Obce Vyšná Polianka za rok 2020 a odborné stanovisko HK
k záverečnému účtu Obce Vyšná Polianka za rok 2020
5. Návrh na vyplatenie odmien pre asistenta sčítania, stacionárneho asistenta a kontaktnú
osobu
6. Návrh zmluvy na vývoz olejov a nebezpečného odpadu
7. Návrh na vlastnícke vysporiadanie miestnej komunikácie č. CKN-278
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

1.
Zasadnutie ObZ otvoril starosta obce Ľuboš Špik, ktorý na začiatku privítal poslancov
ObZ. Následne predniesol hlavné body programu zasadnutia a navrhol pracovné skupiny
v zložení: návrhová a mandátová komisia Peter Špik, za overovateľa zápisnice Petra
Želinského a za zapisovateľku Bc. Patrika Bilasa. Poslanci bez výhrad schválili predložený
návrh. Na základe prezenčnej listiny mandátová komisia konštatovala, že zasadnutie je
uznášania schopné.
2.
Hlavná kontrolórka obce v tomto bode informovala ObZ o plnení uznesenia
z predchádzajúcich zasadnutí.
Informácia o kontrole plnenia uznesení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých na
9. zasadnutí ObZ dňa 14.12.2020 berie na vedomie.
3.
Kontrolórka obce Vyšná Polianka p. Ing. Kosarová predložila ObZ plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021. Jej kontrolná činnosť bude vykonávaná priebežne počas II.
polroku 2021. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. Tento plán bol OZ
schválený.
4.
Záverečný účet obce Vyšná Polianka za rok 2020 bol témou tohto bodu. Starosta obce
konkretizoval v jednotlivých účtovných kapitolách skutočnosť hospodárenia obce v roku
2020, plnenie bežného rozpočtu: bežné príjmy vo výške 47 595,- € a bežné výdavky vo výške
47 863,- € (schodok bežného rozpočtu -268,- €; schodok kapitálového rozpočtu – 9 947,- €;
prebytok vo finančných operáciách +10 265,-€). Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020
je prebytok + 50,- €.
K záverečnému účtu následne zaujala svoje odborné stanovisko hlavná kontrolórka obce.
Stručnými informáciami o príjmoch a výdavkoch finančných operáciách, percentuálnom
plnení výdavkov, bilancovaní aktív, pasív, pohľadávok a záväzkov obce. Správa zo
stanoviska HK, ktorú ObZ zobralo na vedomie, tvorí prílohu tejto zápisnice a zároveň
odporučila ObZ schváliť záverečný účet. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet
obce v pomere traja za, nikto nebol proti.
5.
V roku 2020 prebiehalo sčítanie obyvateľov. Vyplatenie odmeny je podmienené
schválením uznesenia. Za prácu asistenta sčítania, stacionárneho asistenta a kontaktnej osobe
prináleží v zmysle metodického usmernenia z 11.11.2020 finančná odmena. Vzhľadom
k tomu, že asistentka sčítania a stacionárna asistentka v jednej osobe bola prvé dva týždne na
PN bola odmena krátená na 680,- eur. Kontaktnej osobe bola vyplatená plna výška odmeny t.
j. 1 000,- eur. Všetci poslanci hlasovali za uvedený návrh.
6.
Zo zmenou zákona o dopadoch, nám ako obciam nastali povinnosti zabezpečiť okrem
iného aj zber jedlých olejov a nebezpečného odpadu. Preto starosta predniesol návrh zmluvy
so zberovou spoločnosťou Fura s. r. o. Táto spoločnosť zbiera v obci triedené zložky odpadu
a je to v danej situácií ekonomicky najvýhodnejšie aby robili pre obec aj zber olejov

a nebezpečného odpadu. Poslanci sa s uvedeným návrhom stotožnili a hlasovali za
uzatvorenie zmluvy.
7.
Po viac násobnej zmene vlastníka domu číslo 48, bol starosta obce oslovený
zostávajúcimi vlastníkmi o prevod vlastníckeho vzťahu prístupovej cesty k dotknutým
nehnuteľnostiam z obáv o zablokovanie možnosti prejazdu. Keďže sám starosta je
podielovým spoluvlastníkom cesty v účasti 1/3, dal poslancom návrh na určenie ceny za
jednotku plochy. Poslanci schválili kúpu nehnuteľnosti C-KN 278 v k. ú. Vyšná Polianka od
známych vlastníkov Ľuboš Špika nar. 1974 a Jána Špik nar. 1999, za cenu 2,50 eur za m².
8.
Hlavná kontrolórka obce Vyšná Polianka predniesla prítomným poslancom správu o
kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorá je súčasťou tejto zápisnice vo forme prílohy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
9.

V diskusií boli podané doplňujúce informácie k prerokovaným bodom programu.

10.
Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a poprial
veľa síl do ďalšej spoločnej práce.

Zapísala:

Overovateľ:

Bc. Patrik Bilas

Peter Želinský

Ľuboš Špik
starosta obce

