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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 30.12.2016    o 12.30 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Úprava miestnych daní 

4. Úpravy rozpočtu 

5. Návrh na schválenie rozpočtu 

6. Kontrola uznesení 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4  a zasadnutie je uznášania schopná. Ďalšie 

body zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu, ktorého sa 

zúčastnila okrem pána starostu a poslancov aj zapisovateľka ekonómka obce. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Karolína Šamová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Zoltán Czikó a p. Zsaneta Oláhová 

K bodu 3. Úprava miestnych daní 

Starosta obce vypracoval  a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zvýšenie poplatku za 

komunálny odpad, nakoľko obec za rok 2016 zaplatila za odvoz komunálneho odpadu 2. 561, 

67,- € a vybrala poplatky len vo výške 996, 00 ,- €. Z tohto dôvodu starosta obce navrhol 

zvýšiť poplatky za komunálny odpad na sumu 10,00,- € na jednu osobu na jeden rok. Obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo tento návrh starostu obce. 

Na návrh poslanca Zoltána Czikóa obecné zastupiteľstvo  k bodu zvýšenia miestnych 

poplatkov taktiež odsúhlasilo zníženie poplatku za komunálny odpad pre všetkých držiteľov 

preukazu ZŤP na sumu 5, 00 € na jednu osobu na jeden kalendárny rok od roku 2017. 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 7/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za komunálny odpad od roku 2017 na 10,00 

€ na jednu osobu na jeden rok. 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie č. 8/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu 

ZŤP na sumu 5,00,- € na jednu osobu na jeden rok od roku 2017.  

 

K bodu 4. Úpravy rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu za mesiac september, október november, 

december. 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu. 

 

K bodu 5. Návrh na schválenie rozpočtu 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2017. Obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce na rok 2017. 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017. 

 

K bodu 6. Kontrola uznesení 

Pri kontrole uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ, ktoré sa konali 20.08.2016 boli splnené 

všetky uznesenia. 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že boli dodržané všetky uznesenia. 

 

K bodu 7. Diskusia 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že na post hlavného kontrolóra sa zatiaľ nikto 

neprihlásil, aj keď zo strany obce boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky. To 

znamená, že obec naďalej hľadá hlavného kontrolóra, výzva na tento post je zverejnená na 

úradnej tabuli a aj na internetovej stránke obce. 

Pri kontrole plnení daňových povinností obyvateľov obce poslanci OZ zistili vážne 

nedostatky ohľadom plnenia  daňových povinností a poverili starostu obce, aby nevydával 

potvrdenia k príspevku na bývanie občanom, ktorý si nesplnili svoju daňovú povinnosť 

a nezaplatili miestne dane podľa splatnosti. 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, že svoju funkciu bude vykonávať na polovičný 

pracovný úväzok, od 01.01. 2017 do 31.12.2017. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 11/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie úväzku starostu na obdobie jedného roka na 0,50 

úväzok. 

K bodu 8. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 15.00 h. 

 

 

 

 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Šamová 

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Zoltán Czikó 

Zsaneta Oláhová 

 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 


