Obecné zastupiteľstvo Obid
14. 11.2019

VIII/2019/VI-Zas

UZNESENIA
Z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 14. 11. 2019 o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo; VIII/14112019/VI-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2019
4. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
5. VZN č. 4/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym
Odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Obid
6. Obecná knižnica - výpožičný poriadok
7. Priestory Klubu dôchodcov - zmena uznesenia OZ
8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
9. Interpelácie poslancov

10. Rôzne
interregionálna dotácia
free Wi-Fi zóna
- Informácie o envirofonde
-

-
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dotácie NSK
- nákup kontajnerov na separovaný odpad - cenové ponuky
- Vendrinská - návrh na odpredaj pozemku a domu obci
-

11. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom VIII. zasadnutí dňa 14. 11. 2019 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :

K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 40/2019
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 41/2019
volí
poslancov OZ: Bernardína Potfayová a Ján Buglos za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 42/2019
schvaľuje
v súlade s § llods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia č. V/ 21022000/V-Zas bod č. 17 správu o stave plnenia uznesení
Uznesením č. 42a/2019
zrušuje
svoje vlastné uznesenie č. 56/2019
Uznesením č. 42b/2019
Zrušuje
svoje vlastné uznesenie č. 28/2019

K bodu č. 3 - Čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za III. Q 2019 a
Uznesením č. 43/2019
schvaľuje
plnenie príjmov a výdavkov za III. Q roka 2019 podľa predloženého materiálu.
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K bodu č. 4 - VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady úpravu rozpočtu obce na rok 2019 a
Uznesením č. 44/2019
schvaľuje
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov VZN č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok za
komunálne a drobné stavebné odpady 0,061 Eur za osobu a kalendárny deň.
Uznesením č. 45/2019
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne: 04.4.3. Výstavba, p.č. 36 klasifik. 700
kapitálový výdaj - 5 000 Eur. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi klasifik. 600: + 5 000 Eur.

K bodu č. 5 - VZN č. 4/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Obid
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Obid a
Uznesením č. 46/2019
zamieta
návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na
území obce Obid

K bodu č. 6 - obecná knižnica - výpožičný poriadok
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obide a
Uznesením č. 47/2019
schvaľuje
Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obide

K bodu č. 7 - Priestory klubu dôchodcov - zmena uznesenia OZ
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zmenu uznesenia OZ vo veci priestorov klubu
dôchodcov a
Uznesením č. 48/2019
mení
svoje uznesenie č. 113/11 zo dňa 14. 12. 2011 nasledovne: nové znenie: s c h v a ľ u j e
poskytnutie priestorov na ul. Kráľa Štefana 32 pre Klub dôchodcov Obid a pre Obecnú
knižnicu Obid nasledovne:
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-miestnosť

č. 1.13 - 7,98 m2 - kuchyňa - spoločné užívanie
č.
č.
č.
č.
č.

1.14 -8,68 m2 - pre knižnicu
1.15 -1,30 m2 - špajza - spoločné užívanie
1.16 - 1,66 m2 - predsieň - spoločné užívanie
1.17 - 15,78 m2 - pre klub dôchodcov
1.18- 2,75 m2 - predsieň č. 2 - spoločné užívanie

V Obide, dňa 14. 11.2019
ľ

Ing. Mor
starostka obce
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