Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 14. 12. 2020 o 08.30 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 4 osoby
Miroslav Paločko – starosta obce
Bc. Ivana Zacharská - zapisovateľka

Neprítomní: Damián Paločko – ospravedlnený
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 2020.
2. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
3. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023.
4. Rozpočtový harmonogram na rok 2021.
5. Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu –
informácie.
6. Odmena za výkon funkcie poslanca OZ a starostu obce za rok 2020.
7. Rôzne - diskusia.
8. Záver.
K tomuto programu bol na návrh starostu obce doplnený jeden bod – VZN č.
2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad – návrh na rok 2021. Program rokovania bol schválený.
K bodu 1 – Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2020
Starosta obce predložil poslancom plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok
2020. Poslanci sa oboznámili s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov
rozpočtu a k tomuto plneniu nemali žiadne pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu 2 – VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o novej povinnosti obci
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť obce spôsobí navýšenie
výdavkov rozpočtu. Preto navrhol, aby sa zvýšila sadzba miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021 nasledovne:
1. Pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci:
0,041 € na osobu a kalendárny deň .................. 15,- €/osoba/rok
2. Pre fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci – chatári:
jednorázový ročný poplatok ......................... 30,- €/chata/rok
Ostatné poplatky ostatnú nezmenené.
Poslanci po vzájomnej diskusii toto VZN č. 2/2020 jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
Následne starosta predložil poslancom Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023.
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s jednotlivými položkami príjmov
a výdavkov. Poslanci tento návrh rozpočtu jednohlasne schválili. Rozpočet
obce na rok 2021 (s výhľadom do roku 2022, 2023) bol schválený nasledovne:
1. Bežný rozpočet – vyrovnaný vo výške 53.393,- €
2. Kapitálový rozpočet – nulový.
3. Finančné operácie – nulové.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4 – Rozpočtový harmonogram na rok 2021
V tomto bode starosta predložil poslancom Rozpočtový harmonogram na rok
2021, ktorý po preštudovaní jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5 – Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Starosta obce informoval poslancov, že ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu od roku 2021.
Informoval ich o rôznych možnostiach zabezpečenia tejto povinnosti
(zakúpenie komposterov do každej domácnosti, zber realizovaný nejakou
oprávnenou firmou ...). Jednou z možností je, že 100% obyvateľov obce na
základe prehlásenia potvrdí, že si svoj odpad kompostuje vo vlastnej
réžii.
V záujme splnenia povinnosti ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň
využijúc zákonom stanovenú výnimku, sa poslanci jednohlasne zhodli na
tomto návrhu. Na základe uvedeného bude do každej domácnosti predložené
dané prehlásenie a podľa odozvy od občanov sa uvidí, ako bude obec

postupovať ďalej.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6 – Odmena za výkon funkcie poslanca a starostu obce za rok 2020
V tomto bode poslanci pristúpili k diskusii o odmene za výkon funkcie
poslanca OZ a odmene za výkon funkcie starostu obce za rok 2020.
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.

Starosta oznámil,
a ukončil zasadnutie.

že boli vyčerpané všetky body,

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

Overovatelia:

poďakoval za účasť

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

Jozef Paločko

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

Pavol Andráš

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

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

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

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 4/2020
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 14. 12. 2020.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, s účinnosťou od 01. 01. 2021.
2. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023.
3. Rozpočtový harmonogram na rok 2021.

B) Berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2020.
2. Povinnosť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 01. 01. 2021.
3. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca OZ a starostu obce za
rok 2020.

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

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

