Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boldogu, ktoré sa konalo
dňa:03.08.2020 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti OcÚ Boldog.
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.
4. Doplnenie VZN o nakladaní s odpadom – doplnenie BIO.
5. Smernica k využívaniu KD – podmienky a poplatky.
6. Využitie získaného Ročného príspevku z Envirofondu pre rozvojové
projekty obce Boldog.
7. Úprava sadzobníka správnych poplatkov podľa novely zákona č.145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch.
8. Určenie využitie poplatku za rozvoj.
9. Rôzne.
10.Schválenie uznesení.
11.Záver.
Rokovanie otvoril a viedol Bc.Peter Múčka starosta obce. Po privítaní
poslancov
starosta skonštatoval, že je obecné zastupiteľstvo schopné uznášať sa. Určil
overovateľov zápisnice:Mgr.Enikő Laczo Szakál a Zsolt Huszár. Zapisovateľka:
Hajnalka Macsiczaová admin. prac. OcÚ. Program jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení
- Recyklačný fond – fin.príspevok vo výške 79 000 EUR.
- Nadácia TA3 – finančný príspevok vo výške 500 EUR.
- Wifi4EU projekt je ukončený, práce prevedené.
- Kamerový systém tiež dokončený.
- Gastrofest prebehol úspešne, súťažným skupinám bolo vyplatené 323,50
EUR.
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 : Poslanci boli oboznámený s čerpaním
rozpočtu k 30.06.2020. Poslanci jednohlasne schválili čerpanie rozpočtu.
Stav BÚ k 30.06.2020 174 182,36 EUR,Soc.fond 1034,47 EUR,pokladňa:
339,36EUR. Elena Némethová hlavná kontrolórka obce predkladá obecnému
zastupiteľstvo „Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020.Poslanci
Návrh plánu schválili.

- Doplnenie VZN o nakladaní s odpadom – doplnenie BIO – dodatok č.1 VZN
č.1/2016 o nakladaní s odpadom – doplnenie BIO v znení sa dopĺňa bod 1.1. –
poslanci jednohlasne schválili Doplnenie VZN.
-Smernica k využívaniu kultúrneho domu – podmienky a poplatky – poslanci po
prerokovaní predmetnej smernice a po doplnení pripomienok bod. 5. – 12 hodín
jednohlasne schválili.
- Využitie získaného Ročného príspeveku z Envirofondu pre rozvojové
projekty obce Boldog. Starosta obce navrhuje zastupiteľstvu o možné
zrealizovateľné projekty v rámci daných financií: chodník na Reckej ceste
/dokončiť/, Čatajskej ceste, zriadenie zberného miesta s osvetlením. Poslanci
jednohlasne schválili návrh starostu obce.
- Úprava sadzobníka správnych poplatkov podľa novely zákona č.145/1995Z.z –
Starosta obce predniesol návrh úpravy sadzobníka,poslanci navrhli doplniť do
pol.
60- drobné a jednoduché stavby ktoré neplnia doplnkovú funciu k hlavnej stavbe
– poslanci jednohlasne schválili s pripomienkou.
-Určenie využitia poplatku za rozvoj - poslanci jednohlasne schválili určenie
využitia poplatku za rozvoj s kombináciu s príspevkom z Envirofondu.

Uznesenie č. 19/2020
OZ
Schvaľuje – program obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.20/2020
OZ
Schvaľuje – čerpanie obecného rozpočtu k 30.06.2020 – poslanci jednohlasne
schválili ako i Návrh plánu kontrolnej činnosti za II.polrok hl.kontrolórky.
Uznesenie č.21/2020
OZ
Schvaľuje- Dodatok č.1 VZN 1/2016 o nakladaní sodpadom – doplnenie BIO
v znení sa dopĺňa bod 1.l - poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.22/2020
OZ
Schvaľuje – Smernicu k využívanie KD – podmienky a poplatky – poslanci
doplnili s pripomienkami – poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.23/2020
OZ

Schvaľuje využitie získaného ročného príspevku z Envirofondu: chodníky na
Reckej ceste dokončiť,Čatajská cesta chodník, zriadenie zberného miesta
s osvetlením – poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.24/220
OZ
Schvaľuje úpravu sadzobníka spr.poplatkov podľa novely zákona č.145/95 Z.z.
o spr.poplatkov s pripomienkami poslancov – poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.25/2020
OZ
Schvaľuje určenie využitia poplatku za rozvoj v kombinácii s príspevkom
z Envirofondu – poslanci jednohlasne schválili.
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané, starosta sa poďakoval
poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

Overovatelia:
Mgr.Enikő Laczo Szakál
Zsolt Huszár

Zapisovateľ: Hajnalka Macsiczaová

Starosta obce: Bc.Peter Múčka

