
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.12.2019 

o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie  

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

4. Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne a drobné stavebné odpady 

6. MAS Turiec 

7. Rozpočtové opatrenia č. 06/2019 

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu  

9. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

10. Rôzne:  

11. Interpelácie 

12. Návrh na doplnenie uznesení 

13. Záver 

 

 

Vyvesené: 04.12.2019 

 

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

konaného 11.12.2019 o 18,00 hodine 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Boli určení 

overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík . 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložený program rokovania. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné budú vyplývať 

priebežne. 

 

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

Plán kontrolnej činnosti bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili o nové skutočnosti a bol schválený. 

 

4. Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že v návrhu boli zapracované všetky skutočnosti, 

ktoré podliehajú legislatíve a finančnému vyjadreniu platieb na činnosť školských zariadení.  

Napriek tomu, že na rok 2020 je v tomto VZN zahrnuté 10% zvýšenie miezd, tak príjem 

z podielových daní  bude ešte nižší, ako v tomto roku. Za túto anomáliu môžu poslanci NR SR, 

ktorí schválili zvýšenie odpočítateľnej položky. 

Či bude skutočný príjem z podielových daní vyšší ako prognóza, to ukáže až vývoj v roku 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013. 

 

5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne a drobné stavebné odpady 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že napriek zvýšeniu sadzieb daní, bude príjem pre obec 

v objeme cca 1200 – 1300,- €. Toto v skutočnosti nenahradí príjem v hodnote cca 14,- tis. €, ktorý 

obec nedostane z titulu zníženie podielových daní. pre občanov – daňovníkov sa zvýšia dane 

z nehnuteľností od 5 – 10,- €. Poplatok za KO ostáva nezmenený, v sume 16,00 €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018. 

 

6. MAS Turiec 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa konalo valné zhromaždenie. Tam bolo prezentované, 

že štát prostredníctvom PPA prestal  dávať záruku za úverovanie chodu MAS-ky. Aby sme ju 

udržali, tak sa obce dohodli, že sa členský poplatok na rok 2020 uhradí najneskôr do 15.1.2020. 

Ale preto, že treba uhradiť náklady za mesiac november a december 2019, tak by sa tento členský 

poplatok uhradí ešte tento rok. 

Ďalej na preklenutie platieb v budúcom roku sa dohodli, že obce poskytnú návratnú finančnú 

výpomoc v sume 1020,- € v mesiaci január. Tento rok je to už bezpredmetné, lebo MAS-ka by do 

konca rozpočtového roka nedokázala túto sumu vrátiť. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili členský príspevok na rok 2020 uhradiť v roku 

a a návratný finančný príspevok poskytnúť v januári 2020. 

 

7. Rozpočtové opatrenia č. 06/2019 

Rozpočtové opatrenia sa týkajú zmenu rozpočtu na ZŠ s MŠ, kde po dohodovacom konaní sme 

dostali sumu 41,- tis. €. Aj v prvom dohodovacom konaní sme dostali cca 44,- tis. €, ale stále nám 

na dofinancovanie chýba cca 20%. najväčší problém je v tom, že škola má počet žiakov 269, ale 

aby sme dostali viac finančných prostriedkov, je potrebné aby tento počet bol cca o 30 žiakov viac.. 



toto je dlhoveký problém školstva v krajine. Pokiaľ sa nezrušia málotriedky na celom území SR, 

stále bude málo financií v školstve. 

MAS 480,- € ,členský príspevok na rok 2020 bolo schválených v predchádzajúcom bode a teraz 

sú zapracované v rozpočtových opatreniach 

Ďalej starosta obce predložil požiadavku od starostov obce Kolíňany a Jelenec a mesta Prešov,  v 

ktorých došlo k tragickým udalostiam. Starosta navrhoval po 100,- €. Milan Levický navrhol pre 

mesto Prešov 200,- €. 

Zrušila sa suma 6000,- € na údržbu chodníka, pretože dodávateľ už tento rok s údržbou nezačne. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenia 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu  

Starosta obec uviedol, že pri plánovaní rozpočtu vychádzal z prognózy z údajov, ktoré boli 

k dispozícií v októbri. Vychádzal z príjmov toho roka 284,- tis. €. Teda príjmy na rok 2020 by mali 

byť na tejto istej úrovni. V prognóze nebol ešte započítaný pokles podielových daní na základe 

zvýšenia odpočítateľnej položky. Keď sa odpočítateľná položka započítala do príjmu rozpočtu 

budúceho roka, tak výnos podielových daní bude ešte nižší  ako v tomto roku. To bude aj napriek 

tomu, že v tomto roku sme poberali podielové dane na 249 obyvateľov a v budúcom roku bude 

podiel na 257 obyvateľov?! 

Starosta ešte predložil požiadavky od TJ Dynamo Príbovce a JDS v Benice. TJ Dynamo Príbovce 

je navrhnutý príspevok 700,- € a JDS 350,- €. Žiadosti na činnosť školských zariadení sú uvedené 

a schválené vo VZN 

K návrhu rozpočtu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporúčal rozpočet 

prijať. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2020 – 2022. 

 

9. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 200,- € netto. 

Hlavnému kontrolórovi obce navrhol odmenu  10%, t. j. 187,- €. 

Starostovi sa určuje plat na mesiac december 2019 – 1,6 násobku, na mesiac január 2020 - 1,4 

násobku základného platu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložené návrhy. 

 

10. Rôzne:  

Novoročný ohňostroj: 

Uskutoční sa 15 minút po polnoci s novoročným prípitkom. 

Mikuláš: 

Bolo vyslovené poďakovanie od občanov. Treba si rezervovať ŠJ na budúci rok. 

Snem ZMOT: 

Uskutočnil sa včera 10.12.2019 v Sklabini. Preberalo sa aj financovanie samosprávy, kde nám 

parlament zasahuje do príjmu samosprávy. V budúcom roku sa bude toto riešiť na úrovni ZMOS. 

Starosta obce spomenul aj medializovanú dodávku dreva zo štátnych lesov, ktorá nemá oporu 

v zákone. Podľa starostu obce je to štátna pomoc, ktorú nemá obec vykonávať, nemá na to žiadne 

oprávnenie. 

Naša obec nebude túto službu vykonávať, lebo by to bolo v rozpore so všeobecne právnymi 

predpismi. 

Stretávanie mladých: 

Zuzana Révayová sa informovala na možnosť stretávania sa mladých obyvateľov. V klube to nie 

je momentálne možné, nakoľko je ešte nedokončený. Zatiaľ sa tam skladujú pivné sety, stany. Keď 

sa bude prerábať hasičská zbrojnica, tak sa tam odloží materiál. 

Na stretávanie je možné poskytnúť hasičskú zbrojnicu, ale o tom rozhodne členská schôdza DHZ. 

Predseda DHZ Rastislav Romančík potom bude informovať o spôsobe používania tejto miestnosti. 

Pokiaľ sa uskutoční druhé kolo MAS-ky, tak klub mladých sa môže opraviť. Oprava by mala byť 

na vytvorenie komunitného centra aj pre mladých. V prípade nejakej neočakávanej udalosti, by 

mohol slúžiť postihnutým osobám, rodinám. 



Ľadová plocha: 

Rastislav Romančík a niektorí rodičia by privítali vytvorenie ľadovej plochy v areáli pri Turci. Je 

to všetko možné, ale treba na to primerané poveternostné podmienky a vôľa rodičov. Polievať sa 

bude zo studne. 

Územný plán obce: 

Starosta obce informoval poslancov o predložení rozborov a prieskumov na územný plán, ktoré 

mu boli dnes poobede doručené. Ako sa bude postupovať ďalej poslanci budú upozornení. Zatiaľ 

ŠOP nechce dovoliť stavať domy do 500 m od toku Turca, pričom najvzdialenejší dom je 320 m?!. 

Od pamiatkarov je predpis o archeologickej zóne v obci, keď bude prebiehať výstavba musia byť 

účastníkom stavebného konania. 

 

11. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

12. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli vznesené. 

 

13. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť 

 

 

Zapísal:    Ivana Brozmanová 

 

 

Overovatelia:    Viliam Hajný   ........................................................ 

   

     Rastislav Romančík   ........................................................ 

 

 

Podpis starostu obce      ........................................................ 

 

 

 

 

Vyvesené: 14.12.2019 

 

Zvesené: 


