Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Paština Závada zo dňa 03.012.2021.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
4. Návrh a schválenie VZN o poplatku za miestny rozvoj
5. Návrh a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady 2022
6. Návrh a schválenie rozpočtu obce Paština Závada na rok 2022 a
predpoklad na roky 2023, 2024
7. Diskusia / rôzne.
8. Záver.

1./2./3. Pán starosta na úvod privítal prítomných členov OZ a predniesol im návrh programu OZ a
keďže nikto z prítomných nemal ďalší návrh na doplnenie programu, dal p. starosta o návrhu
programu hlasovať, ten bol schválený jednohlasne a bez výhrad. Za overovateľov uznesenia boli
určení p. Ján Gažo a p. Anton Červenec, za zapisovateľku p. Dana Randová.

4. Návrh a schválenie VZN o poplatku za miestny rozvoj – všetci členovia OZ sa oboznámili so
znením návrhu VZN, postupne prerokovali jednotlivé body a rozhodli o sadzbách pre jednotlivé
druhy stavieb. Následne vyzval starosta obce poslancov k hlasovaniu a Návrh bol jednohlasne
schválený.

5. Návrh a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 2022 – starosta obce p. Masný informoval poslancov o plnení príjmov
a výdavkov v rámci poplatku za komunálny odpad, poplatok je nastavený dostatočne a obec
nedopláca zo svojho rozpočtu za komunálny odpad. Z tohto dôvodu obec nebude zvyšovať
poplatok za komunálny odpad pre rok 2022. Rovnako bez zmeny ostávajú aj sadzby pre daň
z nehnuteľností.
6. Návrh a schválenie rozpočtu obce Paština Závada na rok 2022 a predpoklad na roky 2023,
2024 – všetci členovia OZ sa oboznámili s návrhom rozpočtu na rok 2022 a predpokladom na roky
2023 a 2024. Pán poslanec Martin Capanda opakovane vzniesol námietku voči rozpočtovej položke,
ktorá sa týka odmeny pre p. Ing.Michala Hvizdáka, ktorý spravuje pre obec počítačové siete, rieši
problémy s výpočtovou technikou, spravuje v plnej miere webovú stránku obce spolu s mailovým
kontom obce. P. Capanda namietal výšku vyplácanej odmeny, ktorá činí 1.200,-€ ročne v čistom,
kde superhrubá mzda je vo výške cca 2.400,-€ ročne. Pani zapisovateľka Randová oboznámila p.
Capandu s tým, že komunikovala s p. Hvizdákom ohľadom výšky odmeny za vykonanú prácu, či sa
v tomto smere nedá čiastka znížiť. Pán Hvizdák však namietal, že je to adekvátna cena za
vykonávanú prácu a cenovo na rovnakej úrovni ako aj u iných poskytovateľov takýchto služieb.
S tým p. Capanda súhlasil, ale problém videl v systéme, kde ostatní pracujú na živnosť, a nie na
dohodu o vykonaní práce, a tu vidí hlavný rozdiel v cene za rovnaké služby, že pri dohode sa
navyšujú náklady o odvody a podobne. Zároveň p. Capanda pripomenul, že p. starostovi poslal
ponuku na lacnejšie zabezpečenie správy webu, s výčitkou, že sme sa tomu nevenovali. P. starosta
sa ohradil, že s ponukou sa zaoberal, ale vyzdvihol kvalitu spolupráce s p. Hvizdákom

a v súčasnosti neuvažuje o zmene v tejto oblasti. Ďalšie námietky voči návrhu rozpočtu už neboli
vznesené, tak dal starosta obce hlasovať a návrh bol schválený jednohlasne.

7. Diskusia / rôzne
* organizácia akcie Mikuláš deťom 2021 – akcia prebehne dňa 5.12.2021 od 15:30, balíčky sú
v hodnote cca 3,-€, spolu je v obci 34 detí, vo veku 0-13 rokov.
* obec Paština Závada už je zapísaná v katastri nehnuteľností ako majiteľ odkúpených pozemkov
pod kultúrnym domom.
* starosta objednal na základe poverenia od poslancov nové okná a dvere na budovu kaplnky,
nakoľko pôvodné požiera červotoč, na úhradu budú použité finančné prostriedky z rezervného
fondu obce.
* pán starosta informoval prítomných členov OZ o problémoch s plánovanou výstavbou v lokalite
Lány nakoľko nie je v tejto časti obce miestna komunikácia, ktorá by vyhovovala súčasným
požiadavkám na bezpečnosť a kvalitu. Majitelia pozemkov v tejto lokalite boli oslovení starostom
obce, aby sa vyjadrili k riešeniu súčasného stavu cesty a k možnostiam riešenia. Nakoľko sa
majitelia nedohodli na spoločnom riešení, tak obecné zastupiteľstvo rozhodlo nasledovne:
Dokiaľ nebude v lokalite Lány rozšírená cesta, aby vyhovovala bežnému užívaniu podľa
stavebného zákona a bola bezpečná aj pre bezpečnostné zložky ako je Polícia, Záchranná služba
resp. Hasiči, tak sa nebude vydávať v tejto lokalite stavebné povolenie na žiadnu stavbu.

Na záver pán Masný poďakoval prítomným za účasť, zaželal im krásne Vianoce a ukončil OZ.
Zápisnicu zapísala dňa 03.12.2021. Dana Randová.

V Paštinej Závade 03.12.2021.

Ján Masný, starosta obce

