Zápisnica
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Juskova Voľa, konaného dňa 12.12.2019
na Obecnom úrade Juskova Voľa
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
3. Prenájom obchodu a pohostinstva
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok 2020
5. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
6. Rozpočet obce na roky 2020/2021/2022
7. Rôzne.
8. Uznesenie.
9. Ukončenie.
1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Lukačin, ktorý prítomných privítal a oboznámil
s programom zasadnutia. Mgr. Blažena Litvinová sa vopred ospravedlnila, že príde na zasadnutie
neskôr z pracovných dôvodov.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje do návrhovej komisie Bc. L. Ruščinovú a Ing. Matúša Tkáča.
Hlasovanie: Za: 4 – M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč Proti: 0. Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Bc. L. Ruščinová a Ing. M. Tkáč.
Za zapisovateľku bola určená Veronika Adamová, pracovníčka OcÚ.
Program: žiadne návrhy mimo navrhovaného programu.
Hlasovanie o navrhovanom programe : Za: 4 – M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč
Proti: 0. Zdržal sa: 0
2. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ.
Návrh.
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 5.zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Za: 4 – M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč Proti: 0. Zdržal sa: 0
3. Prenájom obchodu a pohostinstva.
Nájomca podal žiadosť o predlženie nájmu a o ponechanie výšky doterajšieho nájmu (100 €
mesačne).
Starosta navrhuje nájomnú zmluvu na rok 2020 za rovnakých podmienok , ako v predošlom období.
Počas prejednávania tohto bodu prišla Mgr. B. Litvinová.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje prenájom obchodu a pohostinstva na rok 2020 vo výške
100€/mesačne.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč Proti:
0. Zdržal sa: 0
4. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
Návrh VZN bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce. Obec k nemu neobdržala žiadne návrhy
ani pripomienky. Poplatky obec navrhuje v nezmenenej výške, avšak je potrebné upraviť poplatok
za odpad a to navýšiť na 10€ na osobu. Súvisí to so zvýšením cien za uloženie odpadu.

Starosta odporúča zvážiť výšku dane z ubytovania , keďže obec je v slabej finančnej kondícií a je
predpoklad zvyšovania daní aj budúci rok. Ján Tkáč poukázal na výšku dane za ubytovanie v iných
obciach, porovnateľných s našou obcou. Všade je táto daň vyššia. Starosta súhlasí s jeho
odporúčaniami, keďže reálne nebola daň za ubytovanie zvyšovaná už desať rokov.
Navrhuje zvýšiť daň o 0,10 € na ubytovaného. Po vzájomnej dohode sa poslanci dohodli na zvýšení
o 0,20 € na ubytovaného, teda na 0,40 €. Starosta vykonal čiastkové hlasovanie o navrhovanej
výške 0,40 € - ( Hlasovanie: Za: 4 - Litvinová, J. Tkáč, M. Tkáč, L. Ruščinová, Zdržal sa: 1 – M.
Senko)
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpaduy a drobné stavebné odpady na území obce Juskova Voľa.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč Proti:
0. Zdržal sa: 0
6. Rozpočet obce na roky2020/2021/2022
Návrh rozpočtu bol zaslaný poslancom na preštudovanie, taktiež boli zaslané rôzne varianty
fungovania školských zariadení a s tým súvisiace náklady. Po preštudovaní týchto materiálov sa
poslanci zhodli na tom, že napriek veľkým finančných problémom pri financovaní školských
zariadení je prioritou tohto obecného zastupiteľstva zachovať obidva školské zariadenia, teda
základnú aj materskú školu. Je však potrebné prijať úsporné opatrenia, keďže normatíva ani
financie na chod originálnych kompetencií niesu dostačujúce a musíme ich hradiť z obecných
prostriedkov.
Mgr. Blažena Litvinová navrhla , aby sa rozpočet neschvaľoval na tomto zasadnutí, ale dopracovať
a upresniť niektoré dôležité hlavne príjmové položky a zaoberať sa schválením rozpočtu až v
novom roku, kedy už budú známe výšky podielových daní a taktiež výška finančných prostriedkov
na školu. Ostatní poslanci s jej návrhom súhlasili.
7. Rôzne.
J. Tkáč:
• pýtal sa starostu v akom stave je rekonštukcia strechy a fasády na škole. Starosta ho
informoval, že rekonštrukcia je úplne dokončené, je urobené všetko.
• dalej sa zaujímal v akom stave je výstavba hasičškej zbojnice. Starosta obce oznámil
poslancom, že finančné prostriedky na výstavbu hasičskej zbrojnice sme nedostali, budeme
sa o ne uchádzať aj v tomto roku.
• čo sa stalo s futbalovými bránkami na ihrisku? Starosta opovedal,že vandalizdevastovali
futbalové bránky na ihrisku, bude potrebné zabetónovať tam rampu, aby sa na ihrisko
nedostali motorové vozidlá.
• Silvester, bude to tak ako minulý rok? J. Tkáč si myslí, že je to dobrá akcia a netreba od
toho upustiť. Väščina poslancov sa zhodli na tom, že je potrebné , tak ako každoročne,
usporiadať uvítanie nového roku pri obecnom úrade. Nebudeme však kupovať žiadnu
zábavnú pyrotechniku, zakúpi sa materiál na občerstvenie obyvateľov na novoročný
prípitok.
8. Uznesenie.
Návrh uznesení predniesla návrhová komisia, ktoré svojim hlasovaním schválili poslanci OZ
Juskova Voľa.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, M. Senko, Bc. L. Ruščinová, Ing. M. Tkáč, J. Tkáč Proti:
0. Zdržal sa: 0
9.

Ukončenie.

Zasadnutie ukončil starosta obce Jozef Lukačin, ktorý poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť
na zasadnutí OZ Juskova Voľa.
Zapísala: Veronika Adamová
Overovatelia:
Bc. Lucia Ruščinová

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

Ing. Matúš Tkáč

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

