Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boldogu, ktoré sa konalo
dňa:08.12.2021 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti OcÚ Boldog.
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Úprava a čerpanie rozpočtu.
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2022.
5. Návrh VZN o nakladaní s odpadom a o miestnom poplatku za odpad.
6. Návrh VZN o miestnom polplatku za rozvoj.
7. Schválenie PHSR 2022-2027.
8. Rôzne.
9. Schválenie uznesení.
10. 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:Ing.Judita Laky a Tomáš Kögler. Zapisovateľ: Bc.Peter
Múčka . Program poslanci jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení:
-Úprava poplatkov v MŠ školného a stravného s dod.č.3 k VZN obce Boldog
č.5/2009 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ, ktorých je zriaďovateľom obec Boldog sa uskutočnilo.
-Úprava výšky spolufinancovania vo vzťahu k Spoločnému stavebnému úradu:
Dodatok č.1 k Zmluve o spoločnom stavebnom úrade, uzatvoreného podľa § 20
a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vrátane všetkých zmien, úprav
a podmienok v ňom uvedených – zmluva sa podpísala a je zverejnená na stránke
obce.
-Mikuláš zavítal aj do našej obce 5.12.2021 v spoločnosti anjelika a čerta
a obdaroval naše deti balíčkami.
-Nájomná zmluva – Park „Farská záhrada“ je brána osadená.
- Údržbárske práce v KD po škodovej udalosti – odhad nákladov cca 25 tis.EUR
bez DPH.

Úprava a čerpanie rozpočtu k 30.9.2021. – úprava a čerpanie rozpočtu bola
poslancom jednohlasne schválená. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu z finančnej kontroly . Plán kontrolnej činnosti poslanci jednohlasne
schválili.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022- hl.kontrolórka obce podáva stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Boldog na rok 2022 - poslanci jednohlasne schválili
rozpočet obce na rok 2022.
Návrh VZN o nakladaní s odpadom a o miestnom poplatku za odpad: starosta
obce
podáva zastupiteľstvu podrobnú správu o návrhu VZN, poslanci doplnili
minimálny poplatok 15 EUR. Dodatok k VZN o nakladaní s odpadom ako
i VZN o miestnom poplatku jednohlasne schválili.
Návrh VZN o miestnom polplatku za rozvoj - Výška poplatku za rozvoj je
vypočítaná v zmysle § 8 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a o zmene a doplnkových zákonov, zákona č. 375/2016 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. a podľa VZN obce o miestnom poplatku
za rozvoj, úpravu a rozdelenie sadzby poplatkov pre BOL1 a BOL2 poslanci
jednohlasne schválili.
Schválenie PHSR 2022-2027 - Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický
dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto
dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať
spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie
z eurofondov alebo o štátne dotácie.PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné
zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Poslanci PHSR 2022-2027 jednohlasne
schválili.
Rôzne:
-Pani Lucia Vančová bytom Boldog č.85 žiada o fin.príspevok na vykritie
cest.nákladov atď. pre syna Dalibora,ktorý sa stal v r.2021Majstrom sveta
v triatlone. Poslanci schválili jednorázový fin.príspevok 300 EUR + pamätný
list.
-Návrh poslanca L.Jankó založenie obecných novín a vytvorenie redakčnej rady
s oslovením z obyvateľov obce, úvodné vydanie novín a potom by bol
polročník,
poslanci jednohlasne schválili.

-Návrh poslancov – výsadbu stromov – marec 2022, riešiť parkovanie os.áut na
chodníkoch – poveriť SBS na príležitostnú jednorázovú službu.
-Poslanci jednohlasne schválili zapojenie sa do výzvy na podporu triedenia
odpadu v rosahu, ktorá e adekvátny našim podmienkam.
- Správa nezávislého audítora – starosta obce oboznámil zastupiteľstvo so
správou nezávislého audítora z auditom ročnej účtovnej závierky za rok 2020.
Poslanci brali správu na vedomie aj ju schválili.
- Oprava časti steny v MŠ po zavedení internetu.
- Zabezpečiť od spoločnosti Kvalmont s r.o. kompenzáciu za začatie stavebných
prác RD pred vydaním stavebného povolenia v lokalite „Pri jazere“ .
-Návrh poslanca L.Jankó na budúci rok vo VZN o DZN v časti daňových
úlavách
k star.dôchodcom pričleniť aj občanov ZŤP /100%/ má potvrdenie o plnej
invalidite.

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa:8.12.2021.
Uznesenie č.24/2021
OZ
Schvaľuje rozpočet obce na rok 2022, čerpanie rozpočtu k 30.9.2021 ako
i úpravu,
poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.25/2021
OZ
Schvaľuje VZN o miestnom poplatku za odpady jednohlasne schválené.
Uznesenie č.26/2021
OZ
Schvaľuje VZN dodatok o nakladaní s odpadom poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.27/2021
OZ
Schvaľuje PHSR 2022-2027 poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č.28/2021
OZ
Berie na vedomie Návrh kontrolnej činnosti hl.kontrolórky ako i Správu
nezávislého auditora za ročnú závierku za rok 2020.
Uznesenie č.29/2021

OZ
Schvaľuje návrhodmeny 300 EUR a pamätný list pre Dalibora Rišku majstra
sveta v triatlone.
Uznesenie č.30/2021
OZ
Schvaľuje založenie obecných novín a vytvorenie redakčnej rady.
Uznesenie č.31/2021
OZ
Berie na vedomie správu starostu o plánovanej výsadbe stromov, poveriť SBS
na jednorázovú službu – parkovanie na chodníkoch.
Uznesenie č.32/2021
OZ
Schvaľuje zapojenie sa do výzvy na podporru triedenie odpadu.
Uznesenie č.33/2021
OZ
Berie na vedomie návrh poslanca L.Jankó k budúcim VZN k DZN na rok 2023.
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané, starosta sa poďakoval
poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

Overovatelia:
Ing.Judita Laky
Tomáš Kögler

Starosta obce: Bc.Peter Múčka

