
                                     Zápisnica z Obecného zastupiteľstva,
 konaného dňa 11.12.2017 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Mládzove

Dňa 11.12.2017 sa v zasadačke obecného úradu v Mládzove konalo obecné zastupiteľstvo. 
Prítomní  poslanci: p.Danková Anna 
                               p. Kačániová Milina
                               p.Kružliak Ondrej
                               p. Juhaniak František 
                               p.Pauko Daniel Mgr.
Kontrolór obce:     p. Šlichta Juraj Ing.
Účtovníčka obce:  p. Cabanová Martina 

Ad.1. Otvorenie zastupiteľstva

 Obecné  zastupiteľstvo  otvoril  starosta  obce  p.  Miroslav  Čičmanec  privítaním  prítomných  a
následne oboznámil prítomných s programom zastupiteľstva:
                     1/ Otvorenie zasadnutia
                       2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                       3/ Kontrola uznesení
                      4/ Informácia o finančnej kontrole MŽP – Environmentálneho fondu o prevedených   

               prácach a financovaní výstavby projektu "Mládzovo vodovod"
                      5/ Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2017
                      6/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
                      7/ Schválenie rozpočtu na rok 2018
                      8/ Prejednanie a schválenie VZN – o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a o   

               miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
                      9/ Rôzne
                     10/ Diskusia, uznesenie a záver

         
Po prečítaní programu dal p.starosta hlasovať:

Hlasovanie:
Za:      5                      Proti:      0           Zdržal sa:  0

Ad.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta p. Cabanovú Martinu
 
Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p.Ondrej Kružliak a p.Mgr.Daniel Pauko

Ad.3. Kontrola plnenia uznesení

Pani Cabanová prečítala uznesenie č. 3/2017 z minulého obecného zastupiteľstva konaného dňa
18.9.2017
-p.starosta vyzval p.Mgr.Pauku, aby sa vyjadril k bodu č.3/ Ukladá písmeno a/ p.Mgr.Danielovi
Paukovi ako predsedovi kultúrnej komisie a p.Dankovej pripraviť podklady do kroniky
-p.Pauko -stretli sme sa 2x aj s pani Čičmancovou, musíme zakúpiť kroniku a môžeme začať písať,
začneme asi tak rokom 2015 až po súčasnosť, a keď to budeme mať zosumarizované, začneme
sumarizovať minulosť, nejaké podklady som našiel aj ja
p.Danková – ja mám tiež nejaké podklady
p.starosta – presúvam tento bod do ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva, nakoľko teraz idú



sviatky a treba nazhromaždiť materiál
p.kontrolór – ja by som navrhoval aby sa priebežne podávali informácie
p.starosta – už som to spomínal veľakrát, v skrini máme dokumentáciu ešte za čias MNV, voľby,
chýba nám akurát história
p.starosta – dakedy si viedli kroniku aj farári aj učitelia

Ad.4.Informácia  o  finančnej  kontrole  MŽP –  Environmentálneho  fondu  o  prevedených
prácach a financovaní výstavby projektu "Mládzovo vodovod"

p.starosta informoval poslancov o kontrole z MŽP – Environmentálneho fondu na projekt Mládzovo
– vodovod, predložili  nám súpis  materiálov,  ktoré bolo treba predložiť,  a  potom išli  konkrétne
pomerať už vybudovaný vodovod
- podklady sme pripravili, prekontrolovali ich a boli aj fyzicky pomerať
- konečnú správu o výsledku kontroly ešte nemáme, ale keď odchádzali,  vyjadrili sa, že žiadne
nedostatky nezistili

- k uvedenému bodu neboli žiadne otázky, správu zobrali poslanci na vedomie

Ad.5. Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017

p.Cabanová oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č.1/2017
– rozpočtové opatrenie je tvorené z dôvodu, aby rozpočet korenšpondoval so skutočnosťou

preto som príjmy v časti kapitálové príjmy ponížila o sumu 44.000, čo bola predpokladaná
dotácia  z  environmentálneho  fondu  na  výstavbu  vodovodu,  ktorú  nám  na  rok  2017
nescvhálili, a zároveň ponižujem aj finančné operácie, ktoré sa uvedeného týkali a to vo
výške 2.675 € , čo sa týka príjmov v tomto roku sme predali jeden pozemok na družstve vo
výške 181 € preto o túto sumu navyšujem rozpočtované príjmy

– vo výdavkoch znižujem taktiež kapitálové výdavky v časti výstavba vodovodu vo výške
46.200 €, konečný výsledok rozpočtu po rozpočtovom opatrení je kde príjmy celkom budú
vo výške 31.701 € pričom BP vo výške 31 520 a KP vo výške 181 € a výdavky budú v
celkovej výške 31.502 celkový 

– p.starosta  bližšie  vysvetlil  poslancom  o  čo  vlastne  ide  v  tomto  rozpočtovom  opatrení
vlastne, že sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu toho, že nám na rok 2017 nebola schválená
dotácia na dostavbu vodovodu a bolo by to zbytočné, aby tieto sumy v rozpočte na konci
roka figurovali

– následne dal schváliť rozpočtové opatrenie č.1/2017

Hlasovanie:
Za:   5                                      Proti:   0                     Zdržal sa: 0

Ad.6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018

p.kontrolór  Ing.Juraj  Šlichta,  prečítal  stanovisko  k  rozpočtu  obce  na  rok  2018,  a  pripomenul
poslancom, že do dnešného dňa rozpočet štátu nebol schválený, takže k rozpočtu na rok 2018 sa
budeme vracať a upravovať
Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie

Ad.7. Schválenie rozpočtu na rok 2018

p.Cabanová – rozpočet  obce na rok 2018 bol vystavený ako prebytkový 



Celkové príjmy rozpočtu sú ako už čítal  p.kontrolór vo výške 80.063 zahŕňajú príjmy bežného,
kapitálového a finančného rozpočtu. Tak postupne: BR príjmy sú vo výške  33.743 € KR príjmy sú
vo výške 44.000 € a finančné operácie vo výške 2.320 €
Medzi významné príjmy by som spomenula hlavne príjmy z podielových daní, pri ktorých sme
vychádzali zo skutočnosti roku 2017 nakoľko ešte nebola zverejnená výška na rok 2018, potomu sú
tam miestne dane, výdavky ostali zhruba na tej istej úrovni ako vlani. Celkové výdavky sú vo výške
77.611  €,  bežný  rozpočet  výdavky  31.291  €,  kapitálový  rozpočet  výdavky  46.320.  Celkový
prebytok rozpočtu je 2.452.
-p.kontrolór  – pri  tvorbe rozpočtu sme sa pozastavili  hlavne na poplatku za komunálny odpad,
nakoľko obec na vývoz odpadu dopláca, čo je v rozpore zo zákonom, po prepočtoch na základe
vybraných poplatokov a nákladov na vývoz, nám vyšla suma 9,20 € na 1 občana a takto sme to
upravili aj v rozpočte
-p. starosta – dlho sme uvažovali, či zvýšiť poplatok jednorázovo alebo na viac rokov, ale keď by
náhodou prišiel niekto na kontrolu už môžeme povedať, že sme prijali opatrenia, ktoré by mali
postupne navýšiť príjmy na úkor výdavkov.
p.starosta – a čo sa týka miestnych daní, máme teraz softvér, ktorý je prepojený na kataster, zistili
sme,  že  v  niekoľkých  prípadoch daňové  priznania  neboli  podané  korektne  a  niekorí  daňovníci
zatajili svoje majetky
-p.Pauko – či je možné aby sa v takej malej obci platili také vysoké čiastky za softvér, to musíme
mať každý rok nový softvér?
-p.Cabanová – to sú licenčné poplatky to nie je nový softvér
-p.kontrolór – pre takúto malú obec sú to vysoké poplatky ale bez toho sa nedá existovať
-p.Pauko – chcem povedať, že v našej obci klesá počet obyvateľov
-p.Danková – máme presne 98 obyvateľov
-p.starosta – veľa občanov, ktorí žijú v obci nie sú prihlásení na trvalý pobyt
-p.Pauko – chcem sa ešte opýtať na odmeny a príspevky 
-p.Cabanová – vysvetlila pánovi Paukovi, čo sa týka položiek odmeny
-p.Pauko – či by sa nedalo prijať opatrenie ako ušetriť, napríklad zlúčiť obce
-p.starosta – ak by k takému niečomu došlo, obec by z toho nemala nič, mali by sme iba základné
potreby ako osvetlenie, a nič iné, na to by doplatili len občania obce, ktorí by museli chodiť pre
každé potvrdenie buď do Cinobane alebo Kalinova
-.p.Cabanová – chcela by som Vás poprosiť, aby sme rozpočet schválili rozpočet na hlavné položky,
nakoľko sa často mení rozpočtová skladba, a aby sme mohli robiť presuny vrámci položiek
-p.starosta dávam hlasovať za rozpočet na rok 2018
-p.Pauko- ja som proti, a chcem aby to bolo uvedené aj v zápisnici, a vyjadrím sa k tomu, keď bude
uzatvorený rok

Za: 4                               Proti:   1                        Zdržal sa:  0

Pri  tomto  bode  potrebujeme mať  schválené  aj  to,  že  obec  ani  v  roku 2018 nebude účtovať  v
programovom rozpočte.

Za: 5                            Proti:       0                           Zdražal sa: 0

a ďalej Vás chcem informovať, že rozpočet vytvorený na rok 2019 a 2020, ktorý sme na základe
zákona o rozpočtových opatreniach povinní tvoriť, zoberiete iba na vedomie.

Ad.8. Prejednanie a schválenie VZN – o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestonom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

p.kontrolór prečítal návrh VZN, ktorý by mal byť platný od 1.1.2018, toto VZN meníme na základe
podnetu prokurátora, nakoľko sme mali 2 VZN jedno k daniam a druhé k poplatkom, teraz budeme



mať jedno, vo VZN navrhujeme zmeniť sadzbu poplatku za komunálny odpad a to na výšku 0,0252
na jednu osobu na jeden kalendárny deň, čo je 9,20 € na osobu na rok
p.starosta  –  je  tu  ešte  možnosť  nezvýšiť  tento  poplatok  jednorázovo  ale  po  častiach  postupne
zvyšovať
p.kontrolór – neznižoval by som to
p.starosta – má ešte niekto k tomuto nejakú pripomienku
p.Pauko – keďže toto VZN prešlo rukami právnika ja už nemám žiadne pripomienky
p.kontrolór – ešte treba doplniť § 46 v bode 2 sumu, ktorá udáva výšku poplatku u fyzickej ako aj u
právnickej osoby, pri ktorej je možnosť splácať daň v 3 splátkach
p.Danková – mi nemáme také vysoké dane, ktoré by vyžadovali splátky dajme nulu
p.starosta – u fyzickej osoby dajme sumu 100 €, ak niekomu presiahne a u právnickej osoby si
skomplikujeme život, lebo nám platia jednorázovo, bez ohľadu na to akú výšku dane má
p.Danková – dajme pre právnické osoby 3.000 €
-p.kontrolór – sadzby sa nemenia, iba sme ich doplnili do VZN lebo doteraz tam neboli
-p.kontrolór  –  ešte  by som chcel  pripomenúť,  že  týmto  VZN sa  rušia  predchádzajúce  2  VZN
týkajúce sa tejto témy

Hlasovanie: 
Za:     5                                      Proti:           0                        Zdržal sa:    0

Ad.9. Rôzne

p.starosta – máme tu oznámenie pána Falťana, že p.Goga vypúšťa splašky do potoka, na základe
toho bolo prevedené komisionálne šetrenie, boli tu zo správy Povodia horného Ipľa, zo životného
prostredia, poslali nám list, v ktorom prípad podstúpili nám ako obci a stavebnému úradu a máme
riešiťs pánom Gogom, že si  musí  urobiť žumpu, a do potoka viac nemôže vypúšťať splašky
p.starosta – následne prečítal celý list od p.Falťana
p.starosta – na základe tohto musíme zvolať jednanie spolu so spoločným stavebným úradom, a
upozorniť p.Gogu, že si musí vybudovať žumpu
p.Pauko – vylieval som vaňu do kanála, a zistil som že kanál je upchatý, ja som si to vyčistil
p.starosta – každý si pred domom musí svoju šachtu vyčistiť sám, tu nemáme ľudí, ktorí by to robili
p.Pauko – tie šachty sú na obecnom majetku
p.starosta  –  áno,  ale  tá  kanalizácia  nebola  robená  ako  kanalizácia  je  to  iba  prekrytie  rigola,  a
prečistiť sa to dá iba nejakým pretlakovým vozom, musíme zistiť čo to stojí a či na to budeme mať,
ale dá sa to iba v lete.

Ad.10.Diskusia,uznesenie a záver

p.starosta vyzval prítomných do diskusie a keďže neboli už žiadne príspevky p.Cabanová prečítala
uznesenie z dnešného rokovania a p.starosta poďakoval prítomným a rozpustil zasadnutie.

Zapísala: Cabanová Martina ..................................

Zapisnicu overili:   p.Ondrej Kružliak           ..........................................

                                p.Mgr.Daniel Pauko        ..........................................



                                                        UZNESENIE č.4/2018            
       zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2017

1/ Schvaľuje

a/ program obecného zastupiteľstva 

b/ overovateľov zápisnice p.Ondreja Kružliaka a p.Mgr.Daniela Pauka

c/ zapisovateľku p.Cabanovú Martinu

d/ rozpočtové opatrenie č.1/2017

e/ rozpočet na rok 2018 v hlavných položkách

f/ že obec Mládzovo v roku 2018 nebude účtovať v programovom rozpočte

g/ VZN č.1/2018– o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a  drobné  stavebné  odpady  a  o  podmienkach  určovania  a  vyberania  dane  a  miestneho
poplatku na území obce Mládzovo na rok 2017.

2/ Berie na vedomie

a/ informáciu o finančnej kontrole MŽP – Environmetnálny fond na projekt "Mládzovo -vodovod"

b/ stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
 
c/ oznámenie p.Falťana o znečistení regulovaného koryta potoka občanom p.Gogom

3/ Ukladá

a/ p.Mgr.Danielovi Paukovi priebežne informovať o tvorbe kroniky obce

4/ Ruší

a/ VZN č.1/2016 O dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a VZN č.2/2016 O nakladaní s odpadmi na území obce Mládzovo a jeho dodatok č.1

5/ Poveruje

a/ starostu obce Mládzovo p. Miroslava Čičmanca, aby podal podnet spoločnému stavebnému úradu
v Poltári na riešenie znečisťovania potoka na základe oznámenia p.Falťana 

                                                                                      Miroslav Čičmanec
                                                                                      starosta obce


