Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tajov, konaného dňa 12. 12. 2019
Program:
1.

Otvorenie

2.

Prefinancovanie aktuálneho úveru

3.

Schválenie rozpočtu na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 a 2022

4.

Schválenie rozpočtových opatrení č. 2 k čerpaniu rozpočtu na rok 2019

5.

Schválenie inventarizačnej komisie

6.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra

7.

Schválenie VZN č. 3 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

8.

Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.2/2019 o určení príspevkov na činnosť školy a školského zariadenia

9.

Schválenie zámeru odpredaja pozemku KN-C 811/83

10. Zaradenie pozemkov KN-C 573 a 574 do územného plánu obce Tajov
11. Komisie pri OZ v Tajove – doplnenie členov komisií
12. Prehodnotenie finančného limitu starostu obce
13. Schválenie Dodatku č. 3 o zriadení Spoločného obecného úradu v Banskej Bystrici
Uznesenie č. 29/2019
K bodu 1: Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
a)urč uj e
Ing. Ľubomíru Žabkovú za zapisovateľku zápisnice,
za overovateľov zápisnice Michal Hew, Zuzana Onderková,
Mgr. Iveta Sitková, Jana Vaculčiaková do návrhovej komisie
b)sc hv aľuj e
pr ogr am za sa dn ut ia Obecn éh o z a st upi t eľst va v T a jove
c )be ri e na v e dom i e
kon t r ol u pln en i a uzn esen í

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 30/2019
K bodu 2: Prefinancovanie aktuálneho úveru

Prijatie úveru z Prima Banky Slovensko, a. s vo výške 30. 000,- EUR na obdobie 10 rokov s úrokovou sadzbou
s 1% na financovanie investičných akcií v obci Tajov. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním zmluvy
o úvere.
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Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 31/2019
K bodu 3: Schválenie rozpočtu na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 a 2022
a)

schvaľuje:

Rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022.
b)

berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021
– 2022.

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 32/2019
K bodu 4: Schválenie rozpočtových opatrení č. 2 k čerpaniu rozpočtu na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
Rozpočtové opatrenia č. 2 k čerpaniu rozpočtu na rok 2019.
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 33/2019
K bodu 5: Schválenie inventarizačnej komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
inventarizačnú komisiu v zložení: Tatiana Papcúnová, Michal Hew, Anna Chlebovcová
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Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 34/2019
K bodu 6: Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
a) sc hv aľuj e
Pl á n či nn ost i h l a vn ej kon tr ol ór k y obc e T a j ov n a I. pol r ok 2020 .
b) be ri e na ve dom ie
spr á vy z kon t r ol , kt or é vyk on a l a kon tr ol ór ka obc e
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 35/2019

K bodu 7: Schválenie VZN č. 3 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
Vše obe cn e z á vä z n é nar i a den i e obce T a j ov č. 3 / 2019 o m i est n ych da n ia ch a popl a t ku z a
kom un á ln e odpa d y a dr obn é st a ve bn é odpa d y.

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 36/2019
K bodu 8: Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.2/2019 o určení príspevkov na činnosť školy a školského zariadenia
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Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
Doda t ok č. 1 k Vš e obe cn e z á vä z n ém u n ari a deniu č. 2/ 2019 o ur čen í prí spevku n a či nn osť
škol y a škol sk éh o z a r ia den ia

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 37/2019
K bodu 9: Schválenie zámeru odpredaja pozemku KN-C 511/83
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
zámer predaja pozemku registra „C“ parcelné číslo 511/83, ostatná plocha o výmere 50 m², ktorý je odčlenený
geometrickým plánom č. 34987886-16/19 zo dňa 17. 4. 2019 od pozemku KN-E 728/4, orná pôda v prospech
kupujúceho JUDr. Martiny Holecovej a Mgr. Michala Holeca, Tajov za kúpnu cenu vo výške 25Eur/m2.
Náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy, geometrického plánu a poplatky za vklad do katastra nehnuteľností
hradí kupujúci.
Predaj nasledovného pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Z. b. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj v prípadoch hodných
osobitného zreteľa: pozemok žiadateľ užíva a na pozemku sa nachádza stavba už existujúceho oplotenia.

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 38/2019
K bodu 10: Zaradenie pozemkov KN-C 573 a 574 do územného plánu obce Tajov
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e
z ar a deni e poz em k ov K-C 573 a KN-C 574 ved en ých n a l i st e vl a st ní ct va č. 216 v k. ú.
T a jov d o Úz em n éh o pl án u obc e T a j ov. Ná kl a d y sp oj en é s obst a r an ím a vypr a cova n í m
dopl n ku k ÚPN hr a dí ž ia da t eľ Len ka Mur ga šová , Ja br i ková č. 130, T a jov.
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Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 39/2019
K bodu 11 : Komisie pri OZ v Tajove – doplnenie členov komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
sc hv aľuj e č le nov kom i si í :
komisiu financií a ochrany verejného poriadku, predseda: Michal Hew, člen Ján Murgaš (130), Ján Biely,
Ján šajgal
komisiu životného prostredia a výstavby a územného plánovania, predseda: Richard Biely, člen Eva
Kánová, Daniela Biela
komisiu pre kultúru, školstvo a sociálnu oblasť, predseda: Jana Vacučiaková, člen Patrícia Cimermanová,
Dušan Kováč
komisiu pre telovýchovu a šport, predseda: Iveta Sitková, člen Peter Mažgút, Petra Mažgútová, Pavol
Žabka, Pavol Hrčka, Ján Murgaš (130)
na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce, predseda: Zuzana Onderková, člen Matej Gál,
Melánia Sitková

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 40/2019
K bodu 12: Prehodnotenie finančného limitu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
pre hodnot i l a sc hv aľuj e
limit starostky obce na podpisovanie obchodných a záväzkových zmlúv do 2000,- EUR.
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 41/2019
K bodu 13: Schválenie Dodatku č. 3 o zriadení Spoločného obecného úradu v Banskej Bystrici
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Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
a) berie na vedomie:
Dôvodovú správu k Dodatku č. 3 k Zmluve č. 661/2012OVZ o zriadení spoločného obecného úradu
b)

schvaľuje

Dodatok č. 3 k zmluve č. 661/2012OVZ o zriadení spoločného obecného úradu
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

V Tajove, dňa: 12. 12. 2019

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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