ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO V TAJOVE DŇA 10. 12. 2020
Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadového rozpočtu na roky 2022 a 2023
Schválenie rozpočtových opatrení č. 2 k čerpaniu rozpočtu na rok 2020
Schválenie inventarizačnej komisie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 6 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v
materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť zariadenia školského
stravovania pre deti materskej školy
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 5 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia a dieťa centra voľného času na rok 2021
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Tajov
8. Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Tajove
9. Vstup do Spoločného obecného úradu v Badíne
10. Rôzne

k bodu 1
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných a navrhla
Tatianu Papcúnovú za zapisovateľku zápisnice, za overovateľov zápisnice Michala Hewa a Mgr. Ivetu
Sitkovú, do návrhovej komisie Janu Vaculčiakovú a Mgr. Ivetu Sitkovú.
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a schválili program
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
k bodu 2
Poslancom obce Tajov bol zaslaný e-mailom návrh rozpočtu obce Tajov na rok 2021
k pripomienkovaniu. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Tajov a na oficiálnej
internetovej stránke obce Tajov v zákonom stanovenej lehote. Hlavný kontrolór predniesol stanovisko
k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, v ktorom uviedol, že bežné príjmy na rok 2021 sú zostavené ako
schodkové, ale časť bežných výdavkov bude vykrytá v sume 19 360,51 € z rezervného fondu obce. Tým
je rozpočet za príjmy a výdaje zostavený ako vyrovnaný. Hlavný kontrolór odporučil poslancom OZ
schváliť rozpočet obce a vziať na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022
a zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.
k bodu 3
Schválenie rozpočtových opatrení č. 2 k čerpaniu rozpočtu na rok 2020
Poslancom obce bol zaslaný e-mailom návrh rozpočtových opatrení na rok 2020. Ekonómka obce
Tatiana Papcúnová informovala o rozpočtovom opatrení, o úprave rozpočtu v roku 2020, kde príjmy aj
výdaje sa upravili na základe predpokladaného čerpania.
Poslanci rozpočtové opatrenia pre rok 2020 schválili.
k bodu 4
Schválenie inventarizačnej komisie
Poslanci schválili členov inventarizačnej komisie, ktorá vykoná ročnú inventarizáciu majetku ku dňu
31. 12. 2020. Predseda inventarizačnej komisie je Tatiana Papcúnová a členovia Michal Hew a Jana
Vaculčiaková.
k bodu 5
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 6 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť zariadenia
školského stravovania pre deti materskej školy.
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V predmetnom VZN sa mení výška mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ na jednotnú sumu
15,00 €. Túto sumu prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy na 1 dieťa.
Na úhradu režijných nákladov v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy zriadenej
obcou Tajov prispieva mesačne zákonný zástupca na dieťa materskej školy vo výške 3,00 Eur.
Poslanci predmetné VZN schválili.
k bodu 6
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 5 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia a dieťa centra voľného času na rok 2021.
Poslanci predmetné VZN schválili.
k bodu 7
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Tajov.
Poslanci predmetné VZN schválili.
k bodu 8
Od 1. 5. 2020 bola uzatvorená dohoda o zriadení Spoločného obecného úradu v Tajove medzi obcami
Tajov, Kordíky, Kynceľová, Môlča a Harmanec. Na pozíciu odborne spôsobilej osoby bola prijatá Ing.
Viera Harmanová. Pani Harmanová podala výpoveď k 31. 12. 2020. Z uvedeného dôvodu je potrebné
činnosť SOU v Tajove ukončiť a schváliť Dohodu o ukončení zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu v Tajove.
Poslanci schválili Dohodu o ukončení zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Tajove.
k bodu 9
Vstup do Spoločného obecného úradu v Badíne.
Obec Tajov spoločne s obcami Badín, Harmanec, Kordíky, Kynceľová, Malachov a Môlča sa dohodli
na zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Badíne od 1.1.2021.
Poslanci schválili vstup obce Tajov do Spoločného obecného úradu v Badíne.
k bodu 10
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra
Kontrolór obce Ing. Miroslav Hýbl predložil poslancom návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2021.
Plán činnosti HK tvorí prílohu zápisnice.
Na záver zasadnutia starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a verejné zasadnutie
OZ v Tajove ukončila.

V Tajove 10. 12. 2020
Zapisovateľka: Tatiana Papcúnová
Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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