
Zapisnica 

z I. zasadnutia Obecneho zastupitel'stva v Dolnych Zahoranoch 
zo dna 20.02.2015 o 18.00 hod. 

Pritomni: 

Starostka obce: Agnesa Krahulcova 

Poslanci OZ: Peter Balaz, Attila Bodor, Robert Bodor, Aladar Bodor, 
Adriana Bodorova 

Program zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Urcenie zapisovatel'a a overovaterov zapisnice 

3. Schvalenie programu 

4. Cerpanie a plnenie rozpoctu za rok 2014 

5. Inventarizaciamajetkuobceafmancnychprostriedkovk31.12.2014 

6. Zaznam o vysledku naslednej financnej kontroly c. 1/2015- predklada H K 

7. Vysledok kontroly N K U o efektivnosti a ucinnosti pri vykone posobnosti obcami 

V obci Dolne Zahorany v case od 20.5.2014 do 15.10.2014 a prijate opatrenia na 

odstranenie kontrolou zistenych nedostatkov 

8. Oznamenie NASES - realizacia optickych sieti - navrh na schvalenie 

9. Dobrovol'ni strazcovia verejneho poriadku -ponuka 

10. Vyvoz fekalii - platby 

11. Mala domova COV - ponuky 

12. Oplotenie ihriska - ponuky 

13. Riesit' uzivanie priestorov za plotmi na lizemi obce 

14. Chatrajuce rodinne domy a nekosene zahrady 

15. Rozne - doplnit' verejne osvetlenie - autobusova zastavka, cintorin, vedl'a OcU 

16. Ziadost' na ulozenie retardera na cestu - ulica pri OcU 

17. Spravca cintorina - vyznacenie pohrebneho miesta 

18. Diskusia 

19. Zaver 



1. Starostka obce srdecne privitala pritomnych a otvorila zasadnutie OZ. 

2. a/ Za zapisovatel'ku urcili: Agnesu Krahulcovu -starostku obce 
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdrzal sa: 0 

hi Za overovatel'ov zapisnice urcili: Adrianu Bodorovu a Aladara Bodora 
Hlasovanie: za: 5, proti:0 zdrzal: sa 0 

3. Program zasadnutia OZ bol schvaleny s hlasovanim: 
Za: 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 

4. Cerpanie a plnenie rozpoctu za rok 2014 bol schvaleny : 
Prijmova cast' rozpoctu: Schvaleny rozpocet: 40 600 € 

Upraveny rozpocet: 39 876 € 
Cerpanie: 39 563,39 € 
Rozdiel: 312,61 € 
Plnenie % 99 % 

Vydajova cast' rozpoctu: Schvaleny rozpocet: 40 600 € 
Upraveny rozpocet: 38 150€ 
Cerpanie: 35 640,09 € 
Rozdiel: 2 509,91 € 
Plnenie % 93 % 

Kapitalove prijmy: Schvaleny rozpocet: 0 
Upraveny rozpocet: 0 
Cerpanie: 0 

Kapitalove vydavky: Schvaleny rozpocet: 0 
Upraveny rozpocet: 0 
Cerpanie: 0 

Financne operacie: Prijmy: 
Vydavky: 

0 
0 

Hlasovanie: Za: 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 

5. Inventarizacia majetku obce ako aj inventarizacia financnych prostriedkov bola vykonana 
dna 31.12.2014. Inventarizaciu vykonala Agnesa Krahulcova- starostka obce. 
Inventarizacia majetku a financnych prostriedkov na licte a v hotovosti bola schvalena OZ. 
Za: 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 

6. Zaznam o vysledku naslednej financnej kontroly c.1/2015 za rok 2014 - bol schvaleny OZ, 
nasledovne: 
Za. 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 



Starostka obce informovala obecne zastupitel'stvo o vysledku kontroly efektivnosti 

a ucinnosti pri vykone posobnosti obcami, vykonanej N K U SR v obci Dolne Zahorany 

v case od 20.5.2014 do 15.10.2014. Poslanci obecneho zastupitel'stva brali na vedomie 

vysledok kontroly a prijate opatrenia, prijali aj osobitne uznesenie na odstranenie kontrolou 

zistenych nedostatkov k cinnosti hlavneho kontrolora obce. 

8. Starostka obce informovala obecne zastupitel'stvo so zamerom NASES (Narodna agentura 

pre siet'ove a elektronicke sluzby). NASES je statna organizacia zriadena IJradom vlady 

Slovenskej republiky, ktore plni odbome ulohy v oblasti informatizacie spolocnosti, spravy 

a prevadzkovania elektronickych komunikacnych sieti a sluzieb. Pasivna opticka siet' bude 

naprojektovana tak, ze bude polozeny miestny opticky kabel a pripojeny z centralneho 

bodu optickej pristupovej siete v obci Husina, Dolne Zahorany do existujucej optickej 

infrastruktury k dostupnemu bodu telekomunikacneho operatora Vel'ke Dravce v celkovej 

dizke M O K 6 km. Narodny projekt je pine hradeny z financnych prostriedkov E U a SR. 

9. Dobrovol'ni strazcovia verejneho poriadku - nebol zaujem 

10. Poslanci obecneho zastupitel'stva k platbe za vyvoz fekalii mali jednoznacny nazor, kazda 

domacnost' musi zabezpecit' vyvoz fekalie zo zumpy na vlastne naklady a ziadne poplatky 

nebudu zavedene. 

Za: 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 

11. Starostka obce zadala poziadavku na malu COV na dopyt.sk pre Obecny urad a kult.dom. 

vyber na d'alsom zasadnuti OZ. 

12. Starostka obce zadala poziadavku na oplotenie ihriska na dopyt.sk - vyber na d'alsom 

zasadnuti OZ. 

13. Uzivanie priestorov za plotmi na uzemi obce - uzivatelia si musia dohodnut's vlastnikmi 

pozemkov, nakol'ko sa jedna o sukromny a nie obecny pozemok. 

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdrzal sa: 0 

14. Obyvatelia obce upozomili starostku obce, aby vyzyvala vlastnikov neobyvanych 

rodinnych domov na odstranenie buriny zo zahrad a nadvoria, ako aj na opravu resp. 

odstranenie chatrajucich stavieb z dovodu nebezpecenstva pre susedne rodinne domy a 

obyvatel'ov. 

Termin: do 30.6.2015 

15. Navrh na rozsirenie resp.doplnenie verejneho osvetlenia /autobusova zastavka, pred 

RD s.c. 14/ - navrh nebol schvaleny. 
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16. Navrh na ulozenie retardera - ulica pri OcU - nebol schvaleny, namiesto retardera 

poslanci navrhli umiestnit' obmedzovaciu dopravnu znacku 30 km. 

17. Na navrh poslanca Roberta Bodora, pre cintorin treba urcit' zodpovedneho cloveka -

spravcu - kto bude mat' na starosti vyznacenie a urcenie pohrebneho miesta. Docasne 

tuto lilohu bude vykonavat' poslanec Robert Bodor - dobrovol'ne. Od 1.3.2015 na 

vyznacenie pohrebneho miesta treba poziadat' pana R.Bodora. 

Hlasovanie: Za: 3 proti: 0 zdrzal sa: 2 

18. Navrh na vyriesenie spolocnej studne proti zamrznutiu v zimnych mesiacoch -

bol schvaleny. 

Termin: rok 2015 

Zapisovatel'ka: Agnesa Krahulcova 

Overovatelia zapisnice: Adriana Bodorova 

Aladar Bodor 



Zápisnica  
 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch  

zo dňa 17.04.2015 o 19.00 hod. 

 

 

 

Prítomní: 

Starostka obce:               Agneša Krahulcová 

  

Poslanci OZ:                    Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor, 

                                         Adriana Bodorová 

 

Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Vývoz fekálií – žiadosť od.H.Hegedüsovej  

5. Čerpanie rozpočtu za I.štrvrťrok 2015 

6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 

7.    Plnenie úloh  za I.štvrťrok 2015 

      8.   Diskusia 

 

       9.  Záver 

        

                                                              

 

 

 

1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ. 

 

2. a/ Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú –starostku obce 

         Hlasovanie:          za: 5,         proti: 0,                zdržal sa: 0  

    b/ Za overovateľov zápisnice  určili: Róberta Bodora, Attilu Bodora 

 Hlasovanie:         za: 5,         proti:0                   zdržal: sa  0 

3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním: 

Za:    5               proti:   0                  zdržal sa:       0 

4. Žiadosť od H.Hegedusovej, aby za vývoz fekálií v budúcnosti už platila každému obec. 

     Hlasovanie: za:0,   proti: 0,  zdržal sa: 5 
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5.     Čerpanie a plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2015: 

 

Príjmová časť rozpočtu:  plnenie na  23 % 

Výdavková časť:              plnenie na  21% 

 

6.      Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015: 

 

Bežné výdavky: 
633 002    Výpočtová technika                             - 200 € 

633 004     Prev.stroje a prístroje                         + 250 € 

631 003     Ostatné cestovné                                 - 35  € 

635 002     Údržba výp.techniky                            - 200 € 

641 006     Transfer na stav.úrad                           - 24 € 

635 004     Údržba prev.strojov                              - 1200 € 

635 006     Údržba budov                                        + 1409 € 

Zmena – 1659 € 

              + 1659 € 

Schválené bežné výdavky:     39 180 € 

Upravené bežné výdavky:      39 180 € 

Rozdiel v rozpočte:                          0 

 

 

Kapitálové výdavky: 

713 002      Nákup výpočt. techniky                              - 3000 € 

717 002      Rekonštrukcia a modernizácia                  + 3000 € 

 

Schválené kapitálové výdavky spolu:       10 000 € 

Upravené kapitálové výdavky spolu:        10 000 € 

Rozdiel:                                                               0 
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Zmena rozpočtu na rok 2015 bol schválený OZ: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

   

7. Plnenie úloh:  

 

• Odoslané výzvy na chátrajúce RD a kosenie záhrad 

 Potok bol vyčistený : smer Ožďany, smer Družstvo a vedľa ihriska 

 Oplotenie prednej časti ihriska, výmena plotu na prednej časti cintorína 

 Rekonštrukcia a výmena výtokového stojana 

 Výmena dopravných značiek - 2 ks a usadenie nového dopr.značenia -1 ks 

 Domček a hojdačky na ihrisku boli obnovené ako aj stĺpy MR 

 

 

8.  Diskusia: 

 

 Odstránené staré ploty z cintorína a ihriska rozdeliť medzi aktivačnými pracovníkmi. 

 Róbert Bodor  - dať prerobiť studňu na vlastné náklady dodávateľa, nakoľko nebola     

urobená podľa plánu, v cintoríne dať odstrániť nedostatky a tiež dať prerobiť bránu na 

vlastné náklady dodávateľa. 

        

9.  Záver 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová                     ............................................. 

 

Overovatelia zápisnice: Attila Bodor                      ............................................ 

                                       Róbert Bodor                     ............................................ 

 

 

 

V Dolných Zahoranoch, 17.4.2015 



Zápisnica  
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch  

zo dňa 15.06.2015 o 18.00 hod. 

 

 

 

Prítomní: 

Starostka obce:               Agneša Krahulcová 

  

Poslanci OZ:                    Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor, 

                                         Adriana Bodorová 

 

Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Návrh na schválenie – Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

6. Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2014 

7. Návrh na schválenie – PHSR obce Dolné Zahorany 2014-2020 

8. Protipovodňové opatrenia medzi RD č.69 a 70 

9. Predloženie návrhov na altánok – pri KD /poslanci OZ/ 

10. Deň detí – výlet do Budapešti dňa 27.6.2015 

11. Riešiť schody v cintoríne – podnet od občanov 

12. Diskusia 

13. Záver 

                                                              

 

 

 

1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ. 

 

2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú –starostku obce 

         Hlasovanie:          za: 5,         proti: 0,                zdržal sa: 0  

 

3. Za overovateľov zápisnice  určili: Adrianu Bodorovú a Aladára Bodora 

 Hlasovanie:         za: 5,         proti:0                   zdržal: sa  0 



3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním: 

Za:    5               proti:   0                  zdržal sa:       0 

 

4. Návrh na schválenie –Záverečný účet obce za rok 2014 – bol schválený s hlasovaním: 

    Za:   5                  proti:  0                   zdržal sa:        0 

 

5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu bol schválený s hlasovaním: 

    Za:   4                    proti: 1- Róbert Bodor    zdržal sa:   0 

 

6. Výročná správa obce bola schválená s hlasovaním: 

     Za:   5                   proti:   0                     zdržal sa:  0 

 

7.  Návrh na schválenie- PHSR obce Dolné Zahorany na obdobie 2014-2020 – schválený 

s hlasovaním: 

     Za:  4                    proti:  1 – Róbert Bodor    zdržal sa: 0 

 

8.  Protipovodňové opatrenia medzi RD č.69 a 70: starostka obce podala žiadosť na Povodie 

Horného Ipľa v Lučenci na otvorenie uzavretého potoka v obci DZ medzi RD č.69 a 70, 

nakoľko je vodný tok  zatrubnený v betónových rúrach priemeru  O 600 , ktorý sa počas 

dlhodobej zrážkovej činnosti vybrežuje cez šachty, čím spôsobuje zatopenie rodinných 

domov a miestnych komunikácií v intraviláne obce Dolné Zahorany.  

 

9.  Návrh na altánok – prístrešok pri kultúrnom dome – v štádiu riešenia 

 

10. Výlet do Budapešti  - deti s rodičmi – dňa 27.6.2015  

      Autobusovú dopravu hradí obec – hlasovanie: za:5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

11. Schody v cintoríne – schválené : za: 5,  proti: 0,  zdržal sa:  0 

      Realizácia svojpomocne – pracovníci AČ a Peter Baláž. 

 

12. Diskusia – návrh starostky:  

         -  kúpiť čerpadlo na vodu  

         -  organizovať výlet pre dôchodcov   

 

       Róbert Bodor : zase treba písomne vyzvať a upozorniť majiteľov chátrajúcich rodinných 

domov na odstránenie nebezpečenstva resp. zbúrania chátrajúcich stavieb a vyzvať 

majiteľov záhrad na pravidelné kosenie a udržiavanie týchto pozemkov. 

     V prípade nečinnosti vyzvaných majiteľov, obec pokosí všetky zatrávnené záhrady s tým, 

že všetky výdavky spojené s kosením budú vyfakturované obcou majiteľom pozemkov. 

 

      Ďalej starostka konštatovala, že pozemok určený na realizáciu multifunkčného ihriska sa 

nepodarilo získať od SPF delimitáciou ani bezodplatným prevodom, tak obec musí tento 

pozemok odkúpiť.  Nakoľko obec v súčasnosti nemá futbalové ihrisko, zastupiteľstvo sa 

rozhodlo, že vedľa obecného úradu svojpomocne vybuduje malé futbalové ihrisko s vyšším 

oplotením. 

 

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová 

Overovatelia: Adriana Bodorová 

                       Aladár Bodor 

 



 

 

 



Zápisnica  
 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch  

zo dňa 25.09.2015 o 18.00 hod. 

 

 

 

Prítomní: 

Starostka obce:               Agneša Krahulcová 

  

Poslanci OZ:                    Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor, 

                                         Adriana Bodorová 

 

Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Návrh na vydláždenie potoka veľa obchodu a jarkov pred RD v obce 

5. Návrh na odkúpenie neobývaných RD podľa finančných možnosti 

6. Nájomná zmluva s firmou NASES – schválenie nájmu 

7. Vodovod a kanalizácia v obci – spoločný projekt s obcami Veľké Dravce, Husiná, 

Buzitka   

8. Návrh na zmenu VZN o chove a držaní zvierat v obci 

9. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 

2016 

10. Záver 

                                                                  

 

 

1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ. 

 

2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú –starostku obce 

         Hlasovanie:          za: 5,         proti: 0,                zdržal sa: 0  

 

    Za overovateľov zápisnice  určili: Petra Baláža a Róberta Bodora 

 Hlasovanie:         za: 5,         proti:0                   zdržal: sa  0 

3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním: 

Za:    5               proti:   0                  zdržal sa:       0 
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4. Poslanci jednoznačne súhlasili s návrhom, aj v tom, že celú stavbu treba realizovať 

dodávateľským spôsobom, nakoľko celkový počet aktivačných pracovníkov v obci je 3 – 

jedna žena a dvaja muži, tým pádom realizácia svojpomocne neprichádza do úvahy. 

Poslanci  žiadali starostku, aby zabezpečila aspoň od štyroch dodávateľov cenovú ponuku 

a o výbere vhodného uchádzača  sa rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ. / príp. na 

mimoriadnom zasadnutí OZ/. 

 

5.  K návrhu o odkúpenie neobývaných RD  zo strany poslancov boli pripomienky:   

     - osobná prehliadka týchto RD,  statika domu, dohoda s majiteľmi. 

 

6. Nájomná zmluva s firmou NASES – odsúhlasený nájom 1,- € , ako symbolická cena 

     Za: 5                   Proti:   0                Zdržal sa:  0 

 

7. Za vodovod a kanalizáciu v rámci spoločného projektu s obcami Veľké Dravce, Husiná 

a Buzitka hlasovali : 

     Za : 4                   Proti:  0                 Zdržal sa: 1 – Attila Bodor 

 

8. VZN o chove a držaní zvierat v obci Dolné Zahorany  - schválený nasledovne: 

      Za: 5                    Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

9. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na 

rok 2016.      

      

 

10.Záver 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová 

 

Overovatelia:   Peter Baláž                   .......................................... 

                         Róbert Bodor               ........................................... 

 

 

 

 



Zápisnica  
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch  

zo dňa 13.11.2015 o 18.00 hod. 

 

 

 

Prítomní: 

Starostka obce:               Agneša Krahulcová 

  

Poslanci OZ:                    Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor, 

                                         Adriana Bodorová 

 

Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Výberové konanie na dláždenie koryta medzi RD č.69 a č.70. 

 

5. Predkladanie žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku cez Program 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

 

6. Záver 

 

                                                                      

 

 

1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ. 

 

2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú –starostku obce 

Hlasovanie:          za: 5,         proti: 0,                zdržal sa: 0  

 

      Za overovateľov zápisnice  určili: Petra Baláža a Attilu Bodora  

Hlasovanie:         za: 5,         proti:0                   zdržal: sa  0 

3. Program zasadnutia OZ bol schválený s hlasovaním: 

Za:    5               proti:   0                  zdržal sa:       0 
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4. Ponuky na dláždenie koryta medzi RD č.69 a č.70. predložili nasledovné firmy: 

 

Anton Bozó – Rekonstav, Tulipánova 9, Rimavská Sobota – cena s DPH: 2181,96 € 

( + - 10% na úpravy) 

Kovács Ladislav, Hajnáčka – cena s DPH 3024,73 € 

Ondrej Molnár-Stavoservis, Rimavská Sobota – cena s DPH 3600,-€ 

Pádár Ladislav – Dlapro, Tachty – cena s DPH 4496,-€ 

 

Poslanci z týchto ponúk vybrali a schválili  najlacnejšiu ponuku od firmy Rekonstav-

Anton Bozó. 

 

 

5. Poslanci OZ schválili predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 so zameraním na: 

Výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov a chodníkov 

Spôsob financovania: výška podpory: 100 %  z celkových oprávnených výdavkov 

v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve. Druh podpory: Grant 

(nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

max. 50 % oprávnených výdavkov. 

 

 Hlasovanie: za: 5          proti:   0                     zdržal sa:     0 

 

             V rámci tejto výzvy poslanci neodsúhlasili žiadne iné aktivity – konkrétne kamerový      

             systém a zlepšenie vzhľadu obcí. 

 

6.  Záver 

         

 

 

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová 

 

Overovatelia:   Peter Baláž                   .......................................... 

 

                         Attila Bodor                 ........................................... 

 

 

 

 



Zápisnica  

zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolných Zahoranoch 

dňa 9.12.2015 o 18.30 hod. 

 

 

 

 

Prítomní:   Agneša Krahulcová – starostka obce 

                    Peter Baláž, Attila Bodor, Róbert Bodor, Aladár Bodor, 

                    Adriana Bodorová 

 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie programu 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na 

rok 2016 

5. Návrh na schválenie odmeňovania poslancov 

6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016, 2017,2018 

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

8. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2015  - II.zmena 

9. Záver 
 

 

 

 

 

 



1. Starostka obce srdečne privítala prítomných a otvorila zasadnutie OZ 

 

2. Za zapisovateľku určili: Agnešu Krahulcovú – starostku obce 

 

Hlasovanie : Za:5              Proti: 0                   Zdržal sa: 0 

3. Za overovateľov zápisnice určili: Aladára Bodora a Adrianu Bodorovú 

Hlasovanie: Za:  5              Proti:  0                   Zdržal sa:  0 

4. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 

Zmeny oproti roku 2015: 

 poplatok za odvoz KO – zvýšený o 1,-€  : od 25 r. 

25 % zľava : dôchodcovia a občania s preukazom ŤZP. 

Zavedený poplatok za drobný stavebný odpad je: 0,015 € za kilogram drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

Zruší sa z roku 2015: VZN č.3/2014 § 5  Daňové úľavy z DzN. 

 

VZN  č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady bol schválený bez výhrad s hlasovaním:  

za:    5        proti: 0        zdržal sa: 0 

 

5. Návrh na schválenie odmeňovania poslancov – 100 € v hrubom na rok 

Hlasovanie: za: 3          proti:  0          zdržal sa: Attila Bodor a Róbert Bodor 

 

6.  Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016 

Bežné príjmy:  41 160 € 

Bežné výdavky: 41 160 € 

 

Príjmové operácie:  10 000 € 

Kapitálové výdavky:  10 000 € 

 

Rozpočtové príjmy spolu:  51 160 € 

Rozpočtové výdavky spolu:  51 160 € 

 

Rozpočet na rok 2016 bol schválený s hlasovaním: 

Za: 4                 proti:  0                   zdržal sa: 1 – Róbert Bodor 

                  7.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 – brali na vedomie 

                  8. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu na rok 2015 – II.zmena 

                       Zmena rozpočtu: bežný príjmy – zvýšené o 1579 € 

                                                       Bežné výdavky – zvýšené o 1579 € 

                       Upravený rozpočet: bežné príjmy:   40 759 € 

                                                            Bežné výdavky: 40 759 € 



                      Zmena: kapitálové výdavky  : 711 001        - 7000 € 

                                                                           717 003:        + 7000 € 

 

                   II.zmena rozpočtu na rok 2015 bol schválený bez výhrad s hlasovaním: 

                    Za:  5                proti:  0                zdržal sa: 0 

 

 

Záver 

 

 

 

Zapisovateľka: Agneša Krahulcová     ...................................... 

 

Overovatelia: Adriana Bodorová          ...................................... 

 

                          Aladár Bodor                  ....................................... 

 

 

 

 
 


