OBEC ŇAGOV, ŇAGOV č. 49, 068 01 Medzilaborce
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 13.12.2012 na Obecnom úrade v Ňagove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: príloha
Rokovanie
K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý
privítal prítomných poslancov OZ. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania
schopné, požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Hlasovanie
o programe rokovania OZ.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Jozef Kosť
Michal Kostilník
Zapisovateľ: Mária Roháčová
Hlasovanie
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2 Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia urobil starosta obce
K bodu 3 Schválenie VZN 10/2012 o miestnych daniach a o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s predloženým návrhom VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady na rok 2013
a otvoril rozpravu. Poslanci za zhodli na zvýšení poplatku za komunálne odpady
na rok 2013 vo výške 7 €.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti:0
Zdržal sa :0
Schválenie
VZN
11/2012
o podmienkach
poskytovania
dotácií
z prostriedkov Obce Ňagov.
Starosta obce
oboznámil s predloženým návrhom VZN
o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Ňagov. Po prehodnotení poslanci
schválili VZN 11/2012.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schválenie VZN 12/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné
úkony obce Ňagov na rok 2013
Starosta obce oboznámil s predloženým návrhom VZN správnych poplatkoch na
rok 2013. Po prehodnotení poplatkov poslanci schválili VZN 12/2012 na rok
2013.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4 Schválenie rozpočtu obce Ňagov na roky 2013-2015, Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ňagov
Pracovníčka obce prečítala návrh rozpočtu obce na rok 2013. Starosta
otvoril rozpravu k návrhu. Hlavná kontrolórka
podala stanovisko hlavného

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015. Poslanci po
doplnení schválili rozpočet obce na rok 2013 a návrh rozpočtu na roky 20142015 zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Čerpanie rezervného fondu v roku 2012
Starosta informoval poslancov o čerpaní rezervného fondu na zakúpenie peci na
tuhé palivo do KD.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5 Schválenie rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2012
Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2012 predložila pracovníčka obecného
úradu, viedla sa rozprava o rozpočte, starosta obce požiadal poslancov OZ
o jeho schválenie
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Hlavná kontrolórka prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2013
K bodu 7 Rôzne
Starosta obce prečítal vyúčtovanie osláv - Stretnutie rodákov, ktoré sa
konalo v septembri 2012.(príloha)
Starosta informoval poslancov OZ,
že p. Kosť, ktorý sa vzdal
poslaneckého príjmu z dôvodu poberania predčasného dôchodku. Nakoľko v roku
2012 sa stal poberateľom starobného dôchodku a od decembra 2012 sa stáva aj
poberateľom poslaneckého príjmu.
Ďalej starosta obce vymenoval inventarizačnú komisiu na vykonanie
inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2012 v tomto zložení: Predseda Mgr.
Nadežda Machejová a členovia - ostatní poslanci OZ.
Starosta obce požiadal poslankyňu Ing. Lickovú o odovzdanie priestorov
MŚ.
K bodu 8 Diskusia
Poslankyňa
Ing.
Licková
požiadala
poslancov
OZ
o schválenie
zverejňovanie pozvánok OZ a zápisníc OZ na internetovej stránke obce Ňagov.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9 Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenie prečítal starosta obce
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10 Záver
V závere poďakoval starosta všetkým poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Zapísala: Roháčová

Overovatelia: Jozef

Kosť

Michal Kostilník

Sergej Smetanka
starosta obce

