Zápisnica
napísaná z 15. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 7.12.2013
Program: 1/ Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2/ Schválenie overovate ov zápisnice
3/ Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a poplatkoch na rok 2014
4/ Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch na CV na rok 2014
5/ Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch obce na rok 2014
6/ Rozpo et na rok 2014
7/ Rôzne
8/ Uznesenie
9/ Záver

Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci: Ing.. Miroslav Minar ík,
Bohušová, Daniel urkovský, Miroslav Bohuš

Ing. Lenka Vokelová, Ing. Zdenka

Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú astnených a predstavil program.
Pristúpilo sa k 2. bodu programu: Za overovate ov zápisnice boli stanovení Ing. Miroslav
Minar ík a Ing. Zdenka Bohušová PhD.
Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ za.
K bodu 3: Starosta predstavil Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a poplatkoch na rok 2014 . 1/2013.
Hlasovanie: Schva uje VZN . 1/2013 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014.
K bodu 4: Starosta predstavil návrh VZN o príspevkoch na CV na rok 2014.
P. Hoferica sa spýtal na výšku príspevku na die a /na rok/, ktoré navštevuje CV . Starosta
objasnil financovanie CV , porovnal s príspevkami v iných obciach a popísal celý systém
financovania od príspevkov štátu cez prefinancovanie cez obce. P. Hoferica navrhol, že by
sa mohlo podporova viac podujatí, krúžkov, klubu pre deti a pre rozvoj detí. Navrhol, že
by sa mal podporova kvalifikovaný rozvoj detí, že 62 €/rok na die a, ktoré dostane obec
zo štátu by malo by využité iným spôsobom, pre kvalifikovaný rozvoj detí. Starosta
upresnil doterajšie fungovanie a zneužívanie príspevkov, využíva dotácie pre rozvoj
možností pre deti, napr. vybudovanie detského ihriska, organizáciu podujatí pre deti.
Obecné zastupite stvo sa zhodlo, navrhuje navýšenie dotácie na prevádzku die a a, ktoré
navštevuje CV na rok zo sumy 30 € na sumu 50 €, pri om zvyšné financie sa využijú pre
rozvoj obce pre oblas detí.
Hlasovanie: Všetci zú astnení schva ujú príspevok na prevádzku die a a v CV na
kalendárny rok v rámci VZN . 3/2013 na sumu 50 €/na die a na kalendárny rok.
Všetci zú astnení /5/ ZA.
K bodu 5: Starosta predstavil VZN . 2/2013 o poplatkoch obce na rok 2014.
Hlasovanie: všetci zú astnení (5) schva ujú VZN . 2/2013 o poplatkoch na rok 2014.
K bodu 6: Starosta predstavil rozpo et na rok 2014
, predstavil dôvody a podmienky úprav na strane príjmov a výdavkov.

Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ schva ujú rozpo et na rok 2014 na úseku príjmov
v sume 41 820 € a na úseku výdavkov v sume 41 820 €.

Uznesenie z 15. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 7.12.2013:
1. Schva uje overovate ov zápisnice: Ing.Miroslav Minar ík, Ing.Zdena
Bohušová,PhD
2. Schva uje VZN . 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v nezmenenej podobe pre rok 2014
3. Schva uje VZN . 3/2013 o ur ení výšky dotácie na financovanie záujmového
vzdelávania v CV , pôsobiacich mimo územia obce Vrchteplá v sume 50 € na
die a na rok
4. Svhva uje VZN . 2/2013 o poplatkoch obce na rok 2014 (sadzobník) poplatkov
vyberaných obcou Vrcjhteplá okrem správnych poplatkov vyberaných v zmysle
zákona NR SR . 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
5. Schva uje Rozpo et na rok 2014 na úseku príjmov vo výške 41 820 € a na úseku
výdavkov vo výške 41 820 €
Overovatelia: Ing. Zdenka Bohušová,PhD
Ing. Miroslav Minar ík
Zapísovate : Ing. Lenka Vokelová

ubomír Novosad, starosta obce

