ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO V TAJOVE DŇA 24. 6. 2019

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
1.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení

2.

Schválenie záverečného účtu obce Tajov za rok 2018

3.

Zmena rozpočtových opatrení

4.

VZN obce Tajov č. 1/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tajov

5.

VZN obce Tajov č. 2/2019 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

6.

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

7.

Odovzdanie a prevzatie kotolne od združenia obcí Bioenergia Bystricko

8.

Rôzne

k bodu 1
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová

otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných

a navrhla: Ing. Ľubomíru Žabkovú za zapisovateľku zápisnice, za overovateľov zápisnice Mgr. Ivetu
Sitkovú a Zuzanu Onderkovú, do návrhovej komisie Janu Vaculčiakovú, Richarda Bieleho. Poslanci
zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
k bodu 2
Mgr. Beáta Kalinová oboznámila členov so Záverečným účtom obce Tajov za rok 2018, ktorý bol
spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách samosprávy a zákona

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Materiál k tomuto bodu bol zaslaný poslancom e-mailom, taktiež
Záverečný účet obce Tajov za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Celkový výsledok
hospodárenia obce Tajov za rok 2018 bol 20.748, 56 EUR. Hlavná kontrolórka obce pani Chlebovcová
predniesla stanovisko k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu obce Tajov za rok 2018
v zmysle § 18 f, odst 1, písmeno c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Stanovisko hlavného
kontrolóra tvorí prílohu zápisnice. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie poslanci schválili
bez výhrad.
k bodu 3
Mgr. Beáta Kalinová predložila poslancom na schválenie návrh rozpočtových opatrení pre rok 2019
v niektorých položkách ako rozpočtové opatrenie. V tomto prípade nejde o zvyšovanie alebo znižovanie
rozpočtu obce, ale jedná sa len presun medzi niektorými položkami. Poslanci rozpočtové opatrenia pre
rok 2019 schválili.
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k bodu 4
Starostka predložila poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 1/2019
o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Do uvedeného VZN boli zapracované pripomienky poslancov
z minulého zasadnutia OZ. Pani Sitková aj na tomto zasadnutí trvala, aby bolo na cintoríne vybudované
oplotenie, nakoľko lesná zver požiera kvety. V zmysle VZN bude poplatok za hrobové miesto vyberaný
v päťročných intervaloch. Poslanci horeuvedené VZN schválili.
k bodu 5
Starostka obce predložila poslancom na schválenie VZN obce Tajov č. 2/2019 o určení príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia.

VZN bolo spracované v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. VZN bolo spracované v súvislosti so zmenou financovania
v oblasti poskytovania dotácií na stravu. Od 1 1. 2019 sa poskytuje dotácia na podporu k stravovacím
návykom nielen pre deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale aj pre
deti navštevujúce posledný ročník materskej školy. Zároveň sa mení finančné pásmo na nákup potravín
z prvého na druhé finančné pásmo. V prípade odhlasovania dieťaťa musí byť zabezpečená spolupráca
medzi materskou školou a jedálňou. Odhlásenie dieťaťa je možné deň vopred do 13.00 hod., výnimočne
v deň nástupu do 7.15 hod. Poslanci VZN č. 2/2019 o určení príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia jednohlasne schválili.
k bodu 6
Hlavná kontrolórka obce Tajov Anna Chlebovcová predložila poslancom na schválenie návrh plánu
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. Kontrolná činnosť v druhom polroku bude spočívať
v kontrole ochrany majetku obce, pokladničnej hotovosti, kontrola príjmov a výdavkov pokladne
a bankových účtov, kontrola stavu záväzkov a pohľadávok. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
schválili.
k bodu 7
Starostka predložila poslancom na schválenie preberací protokol o odovzdaní a prevzatí zariadenia
kotolne od Združenia obcí Bioenergia Bystricko do majetku Obce Tajov. Jedná sa o technológiu
a strojné vybavenie kotolne v požiarnej zbojnici. Majetok bol nadobudnutý z prostriedkov EÚ so
spolufinancovaním obce. Preberací protokol obce schválili.
Na záver zasadnutia starostka poďakovala prítomným poslancom a hosťom za účasť a verejné
zasadnutie OZ v Tajove ukončila.

V Tajove 24. 6. 2019
Zapisovateľka: Ing. Ľubomíra Žabková

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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