
ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

KONANÉHO DŇA 13.12.2020 

V MALOM BOROVOM 
Začiatok schôdze o 17,30 

Prítomný je starosta obce, päť členov OZ, kontrolór obce, účtovník OÚ p.Brziak 

a pracovníčka OÚ. 

OZ otvoril starosta obce privítal zúčastnených a predniesol  program schôdze. 

Starosta navrhol zrušiť bod č.7 Starostlivosť o vodu a svetlo a nahradil ho Výročnou 

správou obce Malé Borové, ktorú posunul na bod č.4. Ostatné body sa posunuli o 

+1. Takto pozmenený program OZ sme schválili. 5 – 0 – 0  uz.č.82/2020 

Potom zast. starostu obce navrhol v bode dva overovateľov zápisnice  p.Kurajdu 

Františka a p. Vrašťáka Miroslava.  5 – 0 – 0   uz.č.77/2020 

K bodu č. 3 Účtovník OÚ p.Brziak predniesol návrh rozpočtu na rok 2021 a na roky 

2022-2023. Návrh na rozpočet je príjem 56 680€ a výdaj 56 680€. Predbežný 

rozpočet na rok 2022 je príjem aj výdaj v sume 57 680€ a v roku tiež vyrovnaný 

rozpočet v sume 58 680€. Poslanci OÚ schválili rozpočet 5 – 0 – 0 uz.č.83/2020.  

K bodu č.4  p.Brziak predniesol Výročnú správu, po prečítaní správy a dotazoch 

poslancov, ktoré sa týkali vlastne stavu obyvateľstva, príjmoch a výdajoch, sa 

p.Brziak rozlúčil s prítomnými, starosta sa poďakoval p. Brziakovi a tým bola jeho 

účasť na zasadaní OZ bola už bezpredmetná. Poslanci zobrali na vedomie.   

uz.č.78/2020.   

K bodu č.5 Starosta obce predniesol návrh na VZN obce o TKO a to v takomto 

znení. 

 Odpadové hospodárstvo sa mení z kontajnerového na žetónový. Základný 

poplatok za štyri žetóny je 20€. Tieto žetóny je povinný si každý zakúpiť takto:  

1. Osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci a majú nehnuteľnosť – stavbu, sú 

povinný si zakúpiť základný balíček štyroch žetónov za 20€. Po vyčerpaní 

žetónov si dokúpia ďalší balíček.  

2. Každý občan s trvalým pobytom v obci je povinný si zakúpiť základný balíček 

štyroch žetónov so zľavou. Cena základného balíčka štyroch žetónov je 12€. 

Budú sa akceptovať Potvrdenia o zaplatení poplatku za komunálny odpad 

v iných mestách, obciach. Po vyčerpaní balíčka si domácnosť dokúpi ďalší 

balíček v cene 12€.  



Plasty, sklo a železný odpad bude odvezený zadarmo.  

O časoch, kedy prídu po TKO a ostatný odpad, budú občania vopred informovaní 

miestnym rozhlasom.     uz.č.84/2020 

Poslanci schválili aj kúpu foliovačky na výrobu žetónov uz.č.85/2020  5 – 0 – 0   

K bodu č.6 Starosta navrhol kúpu okien. Nákup okien do miestnosti kancelárie OÚ, 

zasadačky OÚ a ubytovacej miestnosti schválili poslanci počtom 5 – 0 – 0 . Nákup 

jedného okna je schválený do sumy cca 150€. Cena je ovplyvnená otváraním  okien. 

Celková suma 1500€. Okna sa budú osádzať svojpomocne. 

uz.č.86/2020 

K bodu č.7 Poslanci OÚ schválili odmeny pre funkcionárov OÚ a to takto: 

1. Funkčné v sume 50€  

2. Za účasť na OZ 5€ za jednu účasť na OZ 

Hlasovali takto 5 – 0 – 0                      uz.č.87/2020 

K bodu č.8 Poslanci OÚ diskutovali priebežne o bodoch programu, o problémoch 

v obci. Príspevky boli dva, a to: 

1.  Kontrolór obce p.Červeň Jaroslav upozornil, že v bytovke OÚ nie sú 

skolaudované komíny na pevné palivo. Tento problém budeme riešiť na 

niektorom z budúcich zasadaní OÚ            Poslanci OÚ berú na vedomie                            

uz.79/2020 

2. Poslanci OÚ schválili návrh starostu obce poskytnúť sumu 10€ na jedného 

dôchodcu na kúpu vianočného balíčka.   5 – 0 – 0                uz.č.88/2020 

 K bodu č.9 Zástupca starostu prečítal návrh na uznesenie a poslanci ho 

jednohlasne schválili uz.č.89/2020        5 – 0 – 0  

K bodu č. 10 Zasadanie OZ sa skončilo o 19,30 hod.              za proti zdržalo sa 

                                                Vysvetlivky k hlasovaniu napr:     0  -  0  -  0       

Zápisnicu vyhotovil elektronicky p. Baranec Martin dňa 19.12.2020. 

K zápisnici sú priložené: 1. Program schôdze 

                                            2.Uznesenie zo zasadania OZ  

                                            3.Prezenčná listina zo zasadania OZ     

Overovatelia zápisnice p. Kurajda František                ..............................                                                                                                 

                                          P, Vrašťák Miroslav                ............................... 



         

        

 

 

 

 

   

 


