Zápisnica
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 13.11. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci : Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák,
Michal Zimovčák, Michal Batromij
Ďalší prítomní: Jana Šebáková, pracovníčka OcÚ
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
VZN o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2015 – návrh
Rôzne
Návrh uznesení a záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Vasiľ Dinič, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Vladimír Kostovaľ
Zapisovateľ:
Jana Šebáková
K bodu č. 3 Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
VZN o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2015 – návrh
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5. Rôzne
6. Návrh uznesení a záver
K bodu č. 4 VZN o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2015 – návrh
V tomto bode poslanci OZ sa zaoberali návrhom VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti,
ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 28.10.2014. VZN o dani z nehnuteľnosti bola upravená
sadzba dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne
porasty zo 3 % na 1,25 % z dôvodu novelizácie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 5 Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ cenovú ponuku spoločnosti CBS spol. s.r.o. Banská
Bystrica, ktorá sa zaoberá výrobou propagačných materiálov. Zároveň oboznámil poslancov s
obsahom tejto cenovej ponuky, ktorá spočíva vo výrobe ručne maľovaného obrazu podľa
námetu obce, súčasťou ktorej sú aj mapy v digitálnej podobe s kompletnými topografickými
popismi, značkami, objednávateľom žiadanými nápismi, trasami, ako aj dodanie aktuálnych
leteckých fotografii obce a mapy obce na laminovanej tabuli použiteľnej aj v exteriéri.
Poslanci OZ skonštatovali, že je potrebné sa zamerať aj na propagáciu obce, ale keďže končí
volebné obdobie, rozhodnutie o využití tejto formy propagácie obce presúvajú na
novozvolené obecné zastupiteľstvo.
K bodu 6. Návrh uznesení a záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Jana Šebáková

.
Overovatelia:
Michal Zimovčák
Vladimír Kostovaľ

....................................................
starosta obce
........................................
........................................
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