Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Juskova Voľa, konaného dňa 15.12.2016
na Obecnom úrade Juskova Voľa
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesenia z 11. zasadnutia OZ.
3. Plán činnosti hlavného kotrolóra na I. Polrok 2017.
4. Rozpočet obce na roky 2017/2018/2019.
5. VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
6. Rôzne.
7. Uznesenie.
8. Ukončenie.
1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Lukačin, ktorý prítomných privítal a oboznámil
s programom zasadnutia. Poslanec Ing. M. Tkáč sa vopred ospravedlnil z pracovných dôvodov.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje do návrhovej komisie Jána Tkáča a Ing. Petra Bodora.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M. Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Bodor a Ján Tkáč.
Za zapisovateľku bola určená Veronika Adamová, pracovníčka OcÚ.
Program:
Prítomný hosť RNDr. P. Kaňuch žiada o zaradenie do bodu Rôzne: 1. hranica pozemku
2. protipovodňové opatrenia
Zároveň požiadal o prerokovanie týchto bodov na začiatku rokovania. Poslanci s jeho návrhom
súhlasili.
Hlasovanie o navrhovanom programe : Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M.
Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
2. Rôzne.
Hranica pozemku: RNDr. Pavol Kaňuch predkladá návrh na vysporiadanie spoločnej hranice jeho
pozemku so školských pozemkom. Je tam nezrovnalosť fyziského stavu s právnym. Urobilo sa
nové oplotenie , nedodržalo sa vytýčenie a taktiež sa neurobilo porealizačné zameranie. Žiada od
obce zámenu pozemkov a taktiež finančnú spoluúčasť na novom geometrickom zameraní a na
prípadnom zápise zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Starosta obce : zistí si stav u projektanta, ktorý to mal na starosti. Oplotenia školy sa aktívne
zúčastnil aj pán Kaňuch, ktorý zasahoval a presadzoval svoje pripomienky k hranici pozemku.
Vychádzalo sa mu maximálne v ústrety. Žiada pána Kaňucha , aby svoju požiadavku dal písomne.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednohlasne zhodli na tom, že nesúhlasia s finančnou
spoluúčasťou na prípadnom zameraní a zapísaní do kat. nehnuteľností .
Protipovodňové opatrenia : RNDr. Pavol Kaňuch upozornil poslancov a starostu obce , že ak budú
Lesy SR vykonávať plánovanú ťažbu v Dile, hrozia reálne povodne. Je potrebné , aby starosta
využil právne prostriedky ako zabrániť tomuto stavu.
Starosta obce: informoval sa na Lesoch SR o svojich možnostiach zasiahnuť do tejto činnosti, ale
kedže už je schválený lesohospodársky plán na 10 rokov, nieje možné to nijako ovplyvniť.
Ing. Bodor : ťažba bude prebiehať bežným spôsobom, nebude to žiaden holorub, je to ťažba
prospešná pre les a prostredie.

3. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ.
Návrh.
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 11.zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M. Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
4. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok 2017.
Návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Neboli k nemu žiadne
pripomienky a návrhy.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaĺuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok 2017.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M. Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
5. Rozpočet obce na roky 2017/2018/2019.
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Poslanci sa však dohodli prerokovať a
schváliť rozpočet obce začiatkom roka 2017, kedy už bude pripravený plán činnosti obce .
6. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatku.
V návrhu VZN je zmena oproti pôvodnému vo výške poplatku za odpad, ktorý obec navrhuje
zvýšiť z 6 na 7 € /osobu a taktiež zvýšiť dan za psa z 4 na 5€. Tieto návrhy starosta a poslanci
vopred prerokovali na poradách a od občanov neboli obdržané žiadne pripomienky ani návrhy.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Juskova Voľa.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M. Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
7. Uznesenie.
Návrh uznesení predniesla návrhová komisia, ktoré svojim hlasovaním schválili poslanci OZ
Juskova Voľa.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, M. Senko. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
8. Ukončenie.
Zasadnutie ukončil starosta obce Jozef Lukačin, ktorý poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť
na zasadnutí OZ Juskova Voľa.
Zapísala: Veronika Adamová
Overovatelia:
Ing. Peter Bodor

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

Ján Tkáč

...............................
Jozef Lukačin , starosta obce

