ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO V TAJOVE DŇA 28. 5. 2020

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
3. Schválenie záverečného účtu obce Tajov za rok 2019
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra
5.

Tvorba finančných prostriedkov do rezervného fondu

6. Zaradenie pozemku KN-C 277/1 do ÚPN obce Tajov na výstavbu rodinného domu
7. Rôzne

k bodu 1
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová
a navrhla: Tatianu Papcúnovú

otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných

za zapisovateľku zápisnice, za overovateľov zápisnice Mgr. Ivetu

Sitkovú, Michala Hewa, do návrhovej komisie Zuzanu Onderkovú, Michala Hewa. Poslanci zobrali
na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
k bodu 2 a 3
Tatiana Papcúnová, zamestnankyňa obce, oboznámila členov so Záverečným účtom obce Tajov za rok
2019 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 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Celkový výsledok
hospodárenia obce Tajov za rok 2019 bol 23 046, 82 EUR. Hlavný kontrolór obce Tajov Ing. Miroslav
Hýbl predložil poslancom na vedomie stanovisko k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu
obce Tajov za rok 2019 v zmysle § 18 f, odst 1, písmeno c) zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v platnom znení Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice. Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie poslanci schválili bez výhrad.
k bodu 4
Ing. Miroslav Hýbl, hlavný kontrolór obce, predložil poslancom plán jeho činnosti na II. polrok 2020.
Materiál bol poslancom zaslaný e-mailom.

k bodu 5 Poslanci schválili prevod výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške
25 625,75 EUR do rezervného fondu.
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k bodu 6
Pani Miroslava Sujová požiadala Obecný úrad v Tajove o zaradenie pozemku KN-C 277/1, druh
pozemku záhrada do Územného plánu obce Tajov. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza v časti
Jabríková v zastavanej časti obce. V platnom ÚPN je zaradený ako záhrada.

k bodu 7
Z dôvodu dokončenia obnovy budovy bývalej starej školy je potrebné prijať úver, nakoľko obec nemá
na to k dispozícii finančné prostriedky. Znamená to, že sa navýši pôvodný municipálny úver zo sumy
úveru 30 000 EUR na 60 000 EUR. Úroková sadzba pri tomto úvere je 1% a splatnosť 10 rokov do roku
2030. Poslanci prijatie úveru schválili.

Na záver zasadnutia starostka poďakovala prítomným poslancom a hosťom za účasť a verejné
zasadnutie OZ v Tajove ukončila.

V Tajove 28. 5. 2020
Zapisovateľka: Tatiana Papcúnová

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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