Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boldogu, ktoré sa konalo
dňa:09.06.2021 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti OcÚ Boldog.
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021, Záverečný účet obce 2020.
4. Spoločné obstarávanie spracovateľa odpadov pre okres Senec.
5. Plánované podujatia.
6. Rôzne.
7. Schválenie uznesení.
8. 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:Tomáš Kögler a Ing.Judita Laky.Nedostavila sa:
Mgr.Enikő Laczo Szakál a Elena Némethová- hlavná kontrolórka obce.
Zapisovateľka: Hajnalka Macsiczaová admin. prac. OcÚ. Program poslanci
jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení:
- Paradrezúra Excelent n.o. Boldog bola doručená zmluva.
- Obmedzenie rýchlosti pri MŠ a na ulici Szilvášok ja v procese
vybavovania.
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021, Záverečný účet obce 2020. : čerpanie
rozpočtových príjmov ako i výdavkov k 313.2021 bolo poslancom OZ
doručené.
Celkové príjmy 85 650,61 EUR, celkové výdavky: 64 335,38 EUR, stav na BÚ
VÚB 66 770,81 EUR, Prima banka 31 562,51 EUR, Soc.fond 788,79 Eur,
termín.vklad 90 000 EUR. Poslanci jednohlasne schválili čerpanie k 31.03.2021.
Záverečný účet obce 2020: Stanovisko hl.kontrolórky obce k záverečnému účtu
je prílohou zásinice.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením
bez výhrad.OZ ďalej bralo na vedomie správu hl.kontrolórky z finančnej
kontroly, z kontroly na mieste a Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2021.

Spoločné obstarávanie spracovateľa odpadov pre okres Senec – starosta obce
informuje zastupiteľstvo o spoločnom obstaraní spracovateľa odpadu pre okres
Senec z dôvodu zmeny legislatívy v súvislosti s nakldaním s odpadom
a možnosťou uzatvorenia zmluvy na obdobie max.5 rokov.
Spoločné obstaranie poslanci jednohlasne schválili.
Plánované podujatia: starosta navrhuje poslancom zorganizovať gastrofest
s platnými protiepidemiologickými predpismi a to 10.7.2021 –vyhodnotenie
súťaže bude o 16.00 hod. Poslanci jednohlasne schválili usporiadnie gastrofestu.
Hodová zábava: 14.8.2021 alebo 15.8.2021 podľa obsadenosti hudobníkov,
informovať sa ohľadne detskej zábavy.
Rôzne:
-Začipovanie smetných nádob v obci ako i v areály PD Senec prebehlo úspešne.
Na základe novely zákona o odpadoch od 21.6. 2021 bude skúšobný odvoz
nového zberu:biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a použitý kuchynský
olej, masť a tuk, občania si môžu bezplatne požiadať na OcÚ nádoby na
predmetný odpad.
Pravidelný odvoz bude od 06.07.2021 v utorok vždy ráno .
-Územný plán – starosta informuje zastupiteľstvo o plánovanom stretnutí s pani
architektkou a o ďalšom postupe.
-Prevedené práce na Čatajskej ceste, informácia ohľadne kanalizácie obce
investičné zastrešenie od BVS.
-Veľkokapacitné kontajnery boli pristavené na novom mieste pri futbalovom
ihrisku podľa nového nariadenia 4.6 – 6.6.2021. Každý druh odpadu
v samostatnom kontajnery. Obecné upratovanie sa uskutočnilo 5.6.2021.
-Na budúce zasadnutie OZ treba pripraviť úpravu školného platého od
01.09.2021.
- Ing.Judita Laky poslankyňa oznámila zmenu určenia použitia poslaneckej
odmeny na r.k.kostol.
- Objektívna zodpovednosť – obyvateľom na Reckej ceste napísať list,
upozorniť ich aby neparkovali na ceste a na chodníku.

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa:09.06.2021.
Uznesenie č.10/2021
OZ
Schvaľuje program OZ.
Uznesenie č.11/2021

OZ
Schvaľuje:čerpanie rozpočtu k 31.03.2021, Záverečný účet obce 2020: Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad. Poslanci
jednohlasne schválili čerpanie ako i záverečný účet.
Berie na vedomie: správu hlavnej kontrolórky -správu z finančnej kontnroly,
správu z kontroly na mieste, Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021.
Uznesenie č.12/2021
OZ
Berie na vedomie: správu starostu obce o spoločnom obstarávaní spracovateľa
odpadu pre okres Senec. Spoločné obstarávanie poslanci jednohlasne
odsúhlasili.
Uznesenie č.13/2021
OZ
Schvaľuje: usporiadanie gastrofestu 10.07.2021 , vyhodnotenie bude o 16.00
hod.
Poslanci jednohlasne schválili.
Hodobá zábava: 14-15.8.2021 podľa obsadenosti hudobníkov, detské atrakcie
Uznesenie č.14/2021
OZ
Berie na vedomie: správu starostu o začipovaných nádob v obci a v areály PD
Senec, zavedenie nového odvozu kuchynského odpadu od 1.07.2021, skúšobný
odvoz bude od 21.6.2021.
Uznesenie č.15/2021
OZ
Berie na vedomie: - informáciu o Územnom pláne, prevecdené práce na
Čatajskej ceste, informáciu ohľadne kanalizácie, pripraviť úpravu výšky
školného, platného od 1.9.2021, zmnu určenia použitia poslaneckej odmeny
poslankyne Ing.Laky.
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané, starosta sa poďakoval
poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

Overovatelia:
Ing.Judita Laky
Tomáš Kögler
Zapisovateľ: Hajnalka Macsiczaová
Starosta obce: Bc.Peter Múčka

