Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 30.3. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik. Prítomných bolo 8 poslancov, JUDr. Ľubomír
Šima sa ospravedlnil.
Starosta na úvod poďakoval všetkým, že prišli v tomto čase na potrebné rokovanie OZ
a poprosil o konštruktívny prístup, aby sa rokovanie vzhľadom na okolnosti zbytočne
nepredlžovalo. Informoval, že rokovanie OZ s hlasovaním perr rollam, tak, ako sa udialo v
Gelnici, sme dlhodobo zvažovali, ale naša právna kancelária má opačný názor, teda že zákonne
to nie je možné a keďže sa jedná o schvaľovanie rozpočtu, nechceli sme riskovať a mať
nelegitímne schválený rozpočet. Pripravili sme rokovanie OZ so zabezpečením všetkých
predpísaných hygienických opatrení na ochranu zdravia. Ocenil iniciatívu poslancov, zaslané
návrhy sú inšpiráciou. V rámci šetrenia starosta oznámil, že inicioval, aby mu bol počnúc
aprílom 2020 vyplácaný základný plat so zníženým navýšením 15% a to na dobu zatiaľ 5
mesiacov. Podľa vývoja podielových daní budú navrhnuté úpravy v rozpočte, ktoré zasa budú
promptne predložené na pracovné stretnutie OZ. Oznámil, že bude rokovať so zamestnancami
vo veci mzdového ohodnotenia, napr. zníženie osobného ohodnotenia pri home office.
S určitosťou sa odsúvajú oslavy obce na neskôr, možno budú spojené s Fajnotami, tak aby sa
financie ušetrili. Našim organizáciám, ktorým poskytujeme dotácie, dáme do zmlúv podmienku
poskytnutia dotácie vo výške 50% z plánovaného rozpočtu s tým, že do určeného termínu nám
predložia upravený rozpočet na rok 2020, keďže vzhľadom na epidémiu COVID-19
predpokladáme ich zníženú aktivitu (úloha pre hlavného kontrolóra). Požiadal poslancov, aby
na obecný úrad zasielali požiadavky od občanov v súvislosti s epidémiou COVID-19. Ďalej
uviedol, že dvaja zamestnanci technického úseku šijú rúška a okrem toho šije pre nás rúška
ďalších 16 dobrovoľníkov, ktorým materiál dodáva obec, alebo používajú vlastný materiál.
Látky je dosť, používame vyradené obrusy zo sály. Rovnako nám látku darovali aj
spoluobčania. Na začiatku však sme objednali rúška aj dodávateľsky od krajčírky 72 ks za 0,80
€/kus. Všetkým seniorom vo veku nad 65 rokov sme už rozdali cca 400 rúšok a v súčasnosti
máme k dispozícii cca 450 rúšok, ktoré rozdávame, avšak prednostne znevýhodneným
spoluobčanom. Rúška si môžu vyzdvihnúť na Ocú v stránkových dňoch. Začíname
s dezinfekčným postrekom lavičiek a ďalšieho mobiliáru na stanici a okolo Ocú, kde
predpokladáme pohyb obyvateľov a návštevníkov obce, ktorí prichádzajú k lekárom.
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Po úvodných slovách predstavil starosta program rokovania podľa pozvánky. Program
zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
6. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
7. Rozpočtové opatrenie č.12/2019
8. Projekt: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany“
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
Poslanec Kováč: úpravu platu starostu do programu nezaraďujeme?
Starosta: nemusí byť, ako som uviedol z vlastnej iniciatívy, plat bude znížený.
Kováč: navrhujem doplniť do programu bod „ Úprava platu starostu“.
Starosta: najskôr musíme hlasovať o pôvodnom návrhu. Hlasovanie: 7 - 0 – 1.
Hlasovanie o zaradení nového bodu do programu: 1 - 2 – 5.

Neschválený.

Rokovanie bude prebiehať podľa pôvodného programu.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Ľubomír Fidler a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Kováča a Ing. Dušana Jakubišina.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová uviedla, že na ostatnom zasadnutí bol starosta poverený podpísaním rámcovej
zmluvy s firmou Calmit, spol. s r.o. Bratislava.
Starosta: zmluva bola podpísaná.
Uznesenie OZ č.14/2020/A-1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 9.3.2020
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy.
K bodu číslo 5 - Rozpočet obce na roky 2020 – 2022
Starosta: k rozpočtu sme od JUDr. Šimu dostali e-mail. Sú to dobré podnety, miestami však
nepresné. Ekonómka Ing. Machilová list podrobne prejde a zaujme stanovisko s vysvetlením.
Machilová: celá suma podielových daní na účte nie je, mesačne prichádza 1/12
- čo sa týka platobných výmerov občanom, uvidíme podľa okolností, ako sa vyvinie situácia.
- Pol. 110,120, 130 – u dane z prenájmu , nehnuteľností a NP by mal byť príjem naplnený
- kino – tam výdaje vždy presahovali príjmy – bude menšia strata
- kapitálové príjmy – predaj pozemkov sa už zrealizoval

- ZŠ s MŠ, SZUŠ – nemôžeme im odobrať peniaze, obec ich len preposiela, ich príjmy sa
odvíjajú od podielových daní
-výdaje – pri platoch pracovníkov OcÚ odmeny ani nie sú uvažované, o plate starostu sme už
hovorili
-vodné, stočné, energie, poštovné – platené sú zálohovo, na konci obdobia je vyúčtovanie
- web obce – možno zvážiť, áno či nie
- reprezentačný fond starostu – nakupujú sa ceny do tomboly, ocenenia na konci školského roka
- reprezentačný fond poslanci – prevažne ceny do tomboly, réžia na zasadnutiach OZ
- školenia pracovníkov – aj keď sa teraz nezúčastňujú osobne, existujú video kurzy a konajú sa
video školenia
- dohody – položka je už na tento rok znížená, potrebné mať na realizáciu niektorých prác
- odmeny poslancov – riadia sa VZN
- 0610 – byty, ide o peniaze z fondu opráv, realizujú sa revízie, obec ich nemôže použiť
- 0810 –TJ, energie, vodné a stočné musíme platiť
- dotácie spoločenským organizáciám a športovým klubom – budú poskytnuté podľa vývoja
podielových daní a podľa ich skutočnej činnosti
- to platí aj pre Jadlovec, Mafoz
- knižnica kupuje knihy za štátne
- kultúrne akcie – môžu sa zrušiť alebo presunúť
- SZUŠ – obec je len prechodová stanica, preposiela dotáciu od štátu
- rezervný fond – určený len na kapitálové výdaje. Máme projekty za štátne peniaze, kde sme
sa zaviazali k povinnému spolufinancovaniu a ktoré musíme ukončiť ( hasičská zbrojnica,
elektromobil, most, vnútroblok ).
Kováč: zák. 253/1994 hovorí, že plat starostu nesmie byť nižší, ako je stanovené, ale podľa
môjho názoru aj zníženie má byť odsúhlasené OZ.
Starosta: ak mi bude vyplatený celý plat, vzdám sa deklarovanej čiastky v prospech obce
Kováč: trvám na tom, že aj znížený plat má byť schválený OZ. Budeme sa zaoberať návrhmi
poslanca Šimu? Ako bude obec zabezpečovať pomoc občanom v súvislosti s epidémiou?
Potrebujeme vytvoriť nejaký fond na tento účel.
Starosta: Návrh p. poslanca Šimu sme prešli na tomto zastupiteľstve bod po bode a je tam
množstvo nepresností, resp. nevieme to v takej podobe použiť na zmenu rozpočtu, ak chceme
upraviť rozpočet, musí byť podaný presný pozmeňujúci návrh. Čo sa týka aktuálnej situácie,
obec zabezpečuje nákupy potravín, občania môžu požiadať o pomoc telefonicky, informujeme
v hláseniach miestneho rozhlasu, šijeme a rozdávame rúška. Toto zabezpečujeme z bežných
výdavkov vlastnými pracovníkmi a s pomocou dobrovoľníkov. Tým, že šetríme, niektoré

položky budú prebytkové a tak sa vytvára rezerva aj bez úprav v rozpočte, presnejšie to budeme
vidieť a riešiť rozpočtovým opatrením v máji- júni.
Kováč: v pozmeňovacom návrhu k rozpočtu obce Margecany na rok 2020, ktorý som poslal aj
mailom, navrhujem z výdajov - kapitola 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
- 12120€ a 6000€ z kapitoly 630 - tovary a služby - položka 637 026 (odmeny poslancov)
presunúť do kapitoly 1070 - sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, čím
by sa táto navýšila z 1247€ na 19 367€. Sumu 12 120€ v kapitole 610 navrhujem ušetriť tak,
že OZ upraví navýšenie základného platu starostu zo súčasných 55 % na 15 %. Tento návrh
zdôvodňujem potrebou vytvorenia rezervy na vykrytie, či utlmenie predpokladaných
ekonomických a sociálnych dopadov na občanov našej obce spôsobených pandémiou choroby
COVID - 19.
Jakubišin: mail od poslanca Šimu obsahuje konštatovania a otázky, poslanec Kováč má
pozmeňujúci návrh.
Starosta: dávam hlasovať o tomto návrhu
Hlasovanie: 1 – 4 – 3.
Návrh nebol schválený.
Hlavný kontrolór podal stanovisko k rozpočtu:
Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s náležitou
opatrnosťou, avšak nezohľadňuje situáciu a predpokladané dopady nákazy koronavírusu na
vývoj v obci Margecany, Slovenskej republike a celej EÚ.
Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu
výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie
výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou
majetku.
Vzhľadom k mimoriadne zložitej ekonomickej situácii spôsobenej celosvetovou pandémiou
ochorenia COVID-19 v dôsledku ktorej je možné predpokladať výrazný pokles príjmovej časti
rozpočtu obce, bude potrebné v priebehu kalendárneho roku jednotlivé položky bežného
rozpočtu ( mzdy, dotácie pre športovcov a pod. ), plánované investičné aktivity prehodnocovať
a rozpočet bude potrebné prostredníctvom rozpočtových opatrení meniť a upravovať.
Priznám sa v takejto situácii som ešte nedával odporúčanie na schválenie rozpočtu. V dnešnej
nejasnej situácii ja považujem schválený rozpočet za pevný bod, od ktorého sa môžu odvíjať
potrebné úpravy a zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce na rok 2020 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v
zákonom zákonom stanoenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m obecnému zastupiteľstvu schváliť
rozpočet Obce Margecany na rok 2020 a zobrať na vedomie rozpočet Obce Margecany na roky
2021 a 2022.
Uznesenie OZ č.14/2020/A-2
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020,
2021,2022.
Hlasovanie: 7 - 0 - 1.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-1
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 s príjmami vo výške 2 223 077 € a výdavkami vo
výške 2 223 077 €.
Hlasovanie: 7 - 1 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/A-3
OZ berie na vedomie rozpočet obce na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie: 7 - 1 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-3
OZ schvaľuje dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Margecany vo výške 1 500 €.
Hlasovanie: 7 - 1 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-4
OZ schvaľuje dotáciu pre TJ Lokomotíva Margecany vo výške 12 000 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-5
OZ schvaľuje dotáciu pre Športovo strelecký klub Margecany vo výške 700 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-6
OZ schvaľuje dotáciu pre Odbor Klubu slovenských turistov Margecany vo výške 800 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-7
OZ schvaľuje dotáciu dotáciu pre Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN vo výške 1 500 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-8
OZ schvaľuje dotáciu pre Obecný šachový klub Margecany vo výške 800 €.

Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-9
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ Jadlovec Margecany vo výške 4 000 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-10
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ Margecianske fajnoty vo výške 4 000 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-11
OZ schvaľuje dotáciu pre OZ MAFOZ vo výške 1 000 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-12
OZ schvaľuje dotáciu pre ZO SZZP Margecany vo výške 400 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-13
OZ schvaľuje dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Margecany vo výške 700 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-14
OZ schvaľuje dotáciu pre Deduško n.o. Košice vo výške 4 700 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-15
OZ schvaľuje dotáciu pre SZUŠ vo výške 170 000 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-16
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 149 950 € a to na
kapitálové výdavky podľa schváleného rozpočtu:
0320 Ochrana pred požiarmi
- stavebné úpravy II. etapa -10 000 €
0412 Všeobecná pracovná oblasť
- elektromobil - 7 550 €
0443 Výstavba
- projektová dokumentácia- kanalizácia bytová výstavba- 10 000 €
- realizácia nových stavieb- Lávka Ružín - 20 000 €
- realizácia nových stavieb- Most cez miestny potok -18 000 €
- realizácia nových stavieb- Regenerácia vnútrobloku - 9 000 €

- realizácia nových stavieb-Zdroj úžitkovej vody Rolova - 5 000 €
0620 Rozvoj obcí
- nákup budov spolu s pozemkami /patriace k budove/ - 30 000 €
- rekonštrukcie a modernizácie- zateplenie budovy OcÚ- 19 000 €
- rekonštrukcie a modernizácie zariadení- kamerový systém- 3 000 €
0170 Transakcie verejného dlhu
- z bankových úverov - 10 000 €
- z ostatných úverov-ŠFRB – 8 400 €
Hlasovanie: 7 - 1 - 0.
Starosta zhrnul hlavné investičné aktivity na rok 2020:
* výstavba mosta – Bystré
* regenerácia vnútrobloku – výstavba oddychovej zóny pri 13-bytovej jednotke
* rekonštrukcia WC v nákupnom stredisku
* rekonštrukcia vodojemu v Rolovej Hute
* výstavba prvej časti 1. etapy kanalizácie nového stavebného obvodu Pod Hôrou
* výstavba lávky pre peších cez vodnú nádrž Ružín
* pokračovanie výmeny osvetľovacích telies verejného osvetlenia
* rekonštrukcia vnútorných priestorov TJ Lokomotíva Margecany
* dostavba novovybudovanej časti hasičskej zbrojnice
Uznesenie OZ č.14/2020/B-2
OZ schvaľuje hlavné investičné aktivity obce na rok 2020.
Hlasovanie: 7 - 1 - 0.
K bodu číslo 6 - Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
Ing Machilová vysvetlila poslancom dôvody pre schválenie prílohy. O i. uviedla, že MŠ ma
v súčasnosti 81 detí, stravníkov ŠJ je 182, ŠKD navštevuje 76 detí, CVČ 126, SZUŠ
v skupinovej a individuálnej príprave 215 žiakov.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-17
OZ schvaľuje prílohu č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce na rok 2020.
Hlasovanie: 8- 0 - 0.
K bodu číslo 7 - Rozpočtové opatrenie č.12/2019
Ing. Machilová ozrejmila položky rozpočtového opatrenia, ktoré sa týka štátnych prostriedkov.

Uznesenie OZ č.14/2020/A-4
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.12 z roku 2019.
Hlasovanie: 8- 0 - 0.
K bodu číslo 8 - Projekt: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu
v obci Margecany“
Ing. Magda: dňa 16. 8. 2018 OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP pre zámer „Zvýšenie
kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu“ v rámci vyhlásenej výzvy č. 32. zameranej
na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v
najmenej rozvinutých okresoch s celkovou výškou oprávnených výdavkov 416 226,84 €
a spolufinancovaním obce vo výške 5%, čiže vo výške 20 811,35 €.
Podmienkou výzvy bolo mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavné aktivity, čo bolo
realizované cez elektronické trhovisko (EKS) pre jednotlivé technológie.
Žiadosť o poskytnutí NFP nám bola schválená a následne prebehla kontrola VO
realizovaných cez EKS. Kontrola bola ukončená vo februári tohto roka a konštatovala
nedodržanie príručky poskytovateľa, teda nie zákona o VO, ktoré sa týkalo zaškrtnutia
možnosti pri vyhlásení súťaže, že v prípade predloženia len jednej ponuky nedôjde
k automatickému uzatvoreniu zmluvy. V troch obstarávaniach sme mali predložené po tri
ponuky a viac, v jednom prípade bola len jedna ponuka. Druhým nedostatkom boli príliš
prísne sankcie voči dodávateľom v prípade nedodržania podmienok zmluvy, lehôt alebo
požiadaviek na predmet zákazky. Kvôli uvedeným nedostatkom, voči ktorým obec nemohla
dať námietky ani opravné prostriedky, nakoľko sa nejedná o administratívnu finančnú
kontrolu ani o rozhodnutie, s nami ministerstvo neuzatvorí zmluvu o poskytnutí NFP.
Ak chce obec zámer realizovať, je potrebné predložiť novú žiadosť a realizovať nové verejné
obstarávanie.
Proces nového verejného obstarávania bol už začatý, obstarávateľka podľa zmluvy urobí nové
VO bezodplatne. Nakoľko proces VO ešte nie je ukončený, vychádzame pri príprave žiadosti
zatiaľ z predpokladaných hodnôt zákazky získaných prieskumom trhu.
Rozpočet projektu nový celkový je 480 543,01 €, v tom je zahrnutá stavebná časť- spevnenie
plochy za TJ, oplotenie, prístrešky na kontajnery vrátane stavebného dozoru, zvozové vozidlo
na kontajnery, rýpadlo – nakladač a mobilný bubnový štiepkovač so samostatným motorom,
10 ks kontajnerov na stavebný a objemný odpad a výdavky nepriame na riadenie projektu.
Celkový rozpočet môže byť už len nižší, nakoľko v rámci EKS sa najprv predkladajú ponuky
a potom ešte nasleduje elektronická aukcia, v rámci ktorej môže byť predložená cena aj
o niekoľko percent nižšia ako bola PHZ.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-18
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 s názvom
projektu: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany“
s celkovou výškou oprávnených nákladov 480 543,01 Eur; zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; financovanie projektu minimálne vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt čiže vo výške 24 027,15 € z
vlastných zdrojov z rozpočtu obce; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov súvisiacich s projektom z rozpočtu obce.
Hlasovanie: 8- 0 - 0.
K bodu číslo 9 – Diskusia

Starosta: potrebujeme vybrať nominantov do Rady školy. Navrhujem štyroch: Maťašovská,
Mondry, Bobák, Zvirinský.
Uznesenie OZ č.14/2020/C-1
OZ deleguje za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 20
Margecany, PhDr. Janku Maťašovskú, Ing. Branislava Mondryho , Ing. Radovana Bobáka,
Miroslava Zvirinského.
Hlasovanie: 8- 0 - 0.
Machilová: potrebujeme vytvoriť komisiu podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií.
Uznesenie OZ č.14/2020/B-19
OZ schvaľuje zloženie komisie OZ v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov: predseda – Ing. Dušan Jakubišin, členovia – Ing. Jozef Kováč,
Ing. Ľubomír Fidler.
Hlasovanie: 8- 0 - 0.
Kováč: som sklamaný postojom poslancov, že sme neprijatím pozmeňovacieho návrhu
nevyjadrili spolupatričnosť v tejto situácii. VZN o odmeňovaní môžeme kedykoľvek zmeniť.
Starosta: v súčasnosti nemáme požiadavky od občanov vyplývajúce z aktuálnej situácie,
nevieme ako klesnú podielové dane, šetríme a máme dostatočnú rezervu. Naše VZN o sociálnej
výpomoci je dosť prísne, ak bude treba poskytnúť pomoc, môžeme to urobiť uznesením OZ,
alebo pripravíme podľa požiadaviek poslancov promptnú zmenu VZN.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

.......................................

Overovatelia: Ing. Jozef Kováč

......................................

Ing. Dušan Jakubišin

........................................

Ing. Igor Petrik
starosta obce

.

