Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 02. decembra 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:–Ing. Maroš German- prišiel neskôr,
Návrh program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti č.6/2016
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach č.7/2016
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
6. Schválenie Rozpočtu obce Richvald na rok 2017
7. Rekonštrukcia ozvučenia v dome smútku
8. Pozemok pod bývalou MŠ
9. Informácia o výdavkoch- Posedenie s dôchodcami
10. Plán Kultúrnych podujatí na rok 2017
11. Rôzne- Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová. Konštatovala, že
zasadnutie je podľa prítomnosti poslancov uznášania schopné.
Starostka obce navrhla doplniť program o bod:
A) Interná smernica o účtovaní
Poslanci schválili doplnenie programu.
Uznesenie OZ č. 81/2016
Hlasovanie za program:
ZA: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o plnení uznesení.
K bodu 3:
Návrh VZN č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti na území obce Richvald bol zverejnený dňa
16.11.2016 na Úradnej tabuli Obce Richvald. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky z radov občanov a z radov poslancov OZ. VZN č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti
na území obce Richvald bolo schválené Uznesením OZ č. 82/2016.
Hlasovanie: ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 4:
Návrh VZN č. 7/2016 o miestnych daniach daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje na rok 2017 na území
obce Richvald bol zverejnený dňa 16.11.2016 na Úradnej tabuli Obce Richvald. K návrhu

VZN neboli vznesené žiadne pripomienky z radov občanov a z radov poslancov OZ. VZN č.
7/2016 o miestnych daniach daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje na rok 2017 na území
obce Richvald bolo schválené Uznesením OZ č. 83/2016.
Hlasovanie: ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5:
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce Richvald na roky 201722019, v ktorom odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Richvald tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu obce Richvald na roky 2017-2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Richvald dňa 16.11.2016. k návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky z radov
občanov a z radov poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet obce Richvald na rok 2017
bez programovej štruktúry bol schválený uznesením OZ č. 84/2016.
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2018- 2019 bol vzatý na vedomie.
K bodu 7:
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na rekonštrukciu ozvučenia v Dome nádeje aj
s cenovou ponukou. Poslanci OZ odporučili zabezpečiť ďalšie cenové ponuky a prejednať ich
na nasledujúcom OZ.
K bodu 8:
Starostka obce informovala poslancov OZ o vyrovnaní pozemku pod bývalou Materskou
školou. Poslanci OZ navrhli dohodnúť spoločné stretnutie s kurátormi a farárom rím.-kat.
cirkvi farnosť Richvald.
K bodu 9:
Starostka obce informovala poslancov OZ o celkových výdavkoch na posedení s dôchodcami,
ktoré činili 438,57 €. Poslanci OZ túto informáciu vzali na vedomie.
K bodu 10:
V tomto bode bol prerokovaný plán kultúrnych podujatí na rok 2017:
 Uvítanie detí do života obce Richvald- poslanci schválili finančný dar v hodnote
20 €, vecný dar- plienky a kvet rodičom detí narodených v roku 2016.
Uznesenie OZ č. 85/2016
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
 Obecná zabíjačka- 18.02.2017
 Marec mesiac knihy
 Deň matiek
 Tour de Richvald
 Deň detí
 Futbalový deň
 Deň obce- 13.08.2017
 Posedenie s dôchodcami- 01.10.2017
 Mikuláš- 06.12.2017
 Vianočná akadémia

 Silvester- 31.12.2017
Uznesenie OZ č. 87/2016
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 11:
V tomto bode programu bolo prerokované:
a) plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2017:
03.02.2017
03.03.2017
07.04.2017
05.05.2017
02.06.2017
Uznesenie OZ č. 88/2016
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

b)Na zasadnutí OZ sa prihlásil o slovo miestny Evanjelický a.v. farár Mgr. Marek Cingeľ,
ktorý informoval poslancov , že spolu s klientmi Denného stacionára v Richvalde tvoria
„Richvaldský slovník“ - slovník nárečových slov. Ďalej prišiel s návrhom postaviť na
cintoríne v okolí lipy Pamätník padlým vojakom.
c) podnety od poslancov:
- Denný stacionár – zabezpečovanie obedov
- vodovod pre KSB
- rozpadnuté poklopy kanálov pri MŠ
- cintorínsky odpad
- amfiteáter pri KSB
- terénne úpravy na Popričkoch a ihrisku
- voľne pobehujúce psy
- parkovanie obecného auta
- návrh odmien pre DHZ

K bodu 12:
V tomto bode Starostka obce prečítala poslancom OZ návrhy uznesení zo zasadnutia.
K Doplnenému bodu programu:
A) Poslanci OZ schválili internú smernicu o účtovaní s pokladničným limitom.
Uznesenie OZ č. 86/2016
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 81/2016
v ktorom schvaľuje:
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2016 a doplnenie bodu
programu: Interná smernica o účtovaní.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

x
x
x
x
x
x
6

0

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 82/2016
v ktorom schvaľuje: Návrh VZN č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti na území obce Richvald bol
zverejnený dňa 16.11.2016 na Úradnej tabuli Obce Richvald.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

x
x
x
x
x
x
6

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 83/2016
v ktorom schvaľuje: Návrh VZN č.7/2016 o miestnych daniach daň za psa, daň za ubytovanie,
daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje na rok
2017 na území obce Richvald.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

x
x
x
x
x
x
6

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 84/2016
v ktorom schvaľuje: Návrh rozpočtu obce Richvald na rok 2017 bez programovej štruktúry.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 85/2016
V ktorom schvaľuje: finančný dar v hodnote 20 €, vecný dar- plienky a kvet rodičom detí
narodených v roku 2016 na Uvítaní detí do života obce Richvald.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 86/2016
v ktorom schvaľuje: internú smernicu o účtovaní s pokladničným limitom.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 87/2016
v ktorom schvaľuje::
plán Kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017:
 Uvítanie detí do života obce Richvald Obecná zabíjačka- 18.02.2017
 Marec mesiac knihy
 Deň matiek
 Tour de Richvald
 Deň detí
 Futbalový deň
 Deň obce- 13.08.2017
 Posedenie s dôchodcami- 01.10.2017
 Mikuláš- 06.12.2017
 Vianočná akadémia
 Silvester- 31.12.2017
Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

X
X
X
X
X
X
X
7

Schválené počtom hlasov 7 .

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s c h v á l i l o

Uznesenie č. 88/2016
v ktorom schvaľuje::
Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2017:
03.02.2017
03.03.2017
07.04.2017
05.05.2017
02.06.2017
Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

X
X
X
X
X
X
X
7

Schválené počtom hlasov 7 .

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

