Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 18. 11. 2019 o 09.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5 osôb
Miroslav Paločko – starosta obce
Bc. Ivana Zacharská - zapisovateľka
Neprítomní: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce –
Miroslav Paločko, ktorý privítal prítomných poslancov a
skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je
trojpätinová účasť. Potom predložil návrh programu.
Návrh programu:
1. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2019.
2. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022.
3. Rozpočtový harmonogram na rok 2020.
4. Odmeny poslancov OZ a starostu obce za rok 2019.
5. Návrh zmluvy o združení RZ ZMOS Horná Torysa.
6. Diskusia.
7. Záver.
K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program
rokovania bol schválený.
K bodu 1 – Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2019
V tomto bode sa poslanci oboznámili s jednotlivými položkami
príjmov a výdavkov rozpočtu obce za III. štvrťrok 2019 (príloha č.
1). K danému plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky
a jednohlasne ho schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 – Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022
Ešte pred samotným schvaľovaním návrhu rozpočtu na rok 2020 – 2022
sa poslanci zaoberali úpravou VZN č. 1/2014 o miestnych daniach
a VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Starosta obce navrhol úpravu niektorých sadzieb

dane a taktiež úpravu poplatku za komunálny odpad. Po vzájomnej
diskusii poslanci jednohlasne schválili nové VZN č. 1/2019 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Renčišov, s účinnosťou od 01. 01.
2020 (príloha č. 2 tejto zápisnice).
Následne starosta predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2020
– 2022 (príloha č. 3 tejto zápisnice). Poslanci sa oboznámili
s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov a nakoniec tento návrh
jednohlasne schválili. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený ako
vyrovnaný.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Rozpočtový harmonogram na rok 2020
V tomto bode starosta predložil poslancom Rozpočtový harmonogram
na rok 2020, ktorý po preštudovaní jednohlasne schválili (príloha
č. 4 tejto zápisnice).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4 – Odmeny poslancov OZ a starostu obce za rok 2019
V tomto bode poslanci pristúpili k diskusii o odmene za výkon
funkcie poslanca OZ a odmene za výkon funkcie starostu obce za rok
2019.
Po vzájomnej diskusii a následnom hlasovaní sa poslanci
jednohlasne zhodli na tom, že sa tejto odmeny vzdávajú.
Starosta obce sa svojej odmeny taktiež vzdal.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5 - Návrh zmluvy o združení RZ ZMOS Horná Torysa.
Z dôvodu vzájomnej spolupráce, pomoci, formovania spoločných
záujmov a koordinácie spoločných postupov v problematike miestnej
samosprávy sa mestá a obce dohodli na založení združenia pod
názvom „RZ ZMOS Horná Torysa“. Založením združenia dochádza
k zmluvnej spolupráci medzi oboma mestami okresu Sabinov, všetkými
obcami okresu Sabinov a obce Vyšný Slavkov. Zmluvou o združení
nevzniká samostatná právnická osoba. Právnym základom navrhovanej
zmluvy o združení je tretia časť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení (ďalej len zákon“) venujúca sa spolupráci obcí, v zmysle
ktorej môže dochádzať k spolupráci obcí na zmluvnom základe za
účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

Na tento účel je najoptimálnejšie aplikovať ustanovenie § 20a
zákona, ktoré však okrem základných náležitostí zmluvy
obsiahnutých v odseku 2 citovaného ustanovenia vyžaduje aj odsekom
4 predpokladané schválenie obecným zastupiteľstvom formou
osobitného kvóra. Pre platnosť zmluvy týkajúcej sa medziobecnej
spolupráce je potrebné, aby okrem podpisu primátormi
miest/starostov obcí bola zmluva vopred (pred jej podpisom)
schválená mestským/obecným zastupiteľstvom každého zúčastneného
mesta/obce. Na platnosť uznesenia mestského/obecného
zastupiteľstva o schválení zmluvy sa vyžaduje osobitné kvórum. Na
platné schválenie zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov - teda absolútna väčšina hlasov poslancov.
Poslanci OZ sa s touto Zmluvou (príloha č. 5) oboznámili
a jednohlasne ju schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6 - Diskusia
Na úvod diskusie sa prihovorila Bc. Zacharská – pracovníčka OcU
v Renčišove, ktorá informovala poslancov ohľadom zrušenia obecnej
knižnice v Renčišove, nakoľko táto knižnica už nefunguje niekoľko
rokov. Keďže vzhľadom na finančnú situáciu obce sa ani do budúcna
neplánuje obnoviť jej činnosť, poslanci sa jednohlasne zhodli na
jej oficiálnom zrušení k dátumu 01. 12. 2019.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Starosta oznámil, že boli vyčerpané všetky body,
za účasť a ukončil zasadnutie.

.....................
Miroslav Paločko
starosta obce
Overovatelia:

poďakoval

.........................
František Ondrej
zástupca starostu

Jozef Paločko

......................

Pavol Andráš

......................

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

......................

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 4/2019
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 18. 11. 2019.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2019.
2. VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Renčišov, s účinnosťou od 01. 01. 2020.
3. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.
4. Rozpočtový harmonogram na rok 2020.
5. Návrh Zmluvy o združení RZ ZMOS Horná Torysa.
6. Zrušenie obecnej knižnice v Renčišove ku dňu 01. 12. 2019.
B) Berie na vedomie
1. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie starostu obce a
poslanca OZ za rok 2019.

.....................
Miroslav Paločko
starosta

.....................
František Ondrej
zástupca starostu

