O B E C TOKAJÍK, Tokajík 45, 090 34 Tokajík

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Tokajík, konaného dňa 15.12.2015 o 17,00
hod v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: Starostka obce: Jana Medvecová
Poslanci: Marek Jenčo, Jaroslav Kaňuk, Lukáš Medvec, Mgr. Peter Medvedz,
Bc. Anna Galčíková
Hlavný kontrolór obce: Milan Groško
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia k spomienkovému stretnutiu – náklady, pripomienky
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a orientačných rozpočtov na roky
2017 a 2018
5. Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016
6. Žiadosť o zrušenie prenájmu Potravín
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ. Privítala poslancov OZ a kontrolóra obce.
Konštatovala, že sú prítomní všetci piati
poslanci a zasadnutie je uznášania schopné.
Predložila poslancom na schválenie návrh programu zasadnutia. Program bol bez zmien
schválený. Prezenčná listina tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 5 za 0 zdržali sa 0 proti
K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starostka obce určila za zapisovateľa p. Milana Groška a overovateľov zápisnice p. Mgr. Peter
Medvedz a Jaroslav Kaňuk.
K bodu č. 3. Informácia k spomienkovému stretnutiu – náklady, pripomienky.
Starostka obce informovala o príjmoch a výdavkoch na spomienkové stretnutie pri príležitosti
71. výročia „Tokajíckej tragédie“. Sponzorské dary – 250,00 €, Výťažok vstupného z múzea –
205,00 €. Spolu: 455,00 €. Mäso na guláš – 96,00 €, Občerstvenie hostí – 330,10 €. Koncert
pre Tokajík – 900,00 €. Dotáciu poskytlo Múzeum SNP v Banskej Bystrici vo výške 1 000,00
€. Starostka sa poďakovala poslancom OZ a aktívnym občanom za pomoc pri organizovaní
Spomienkového stretnutia. Zároveň sa poďakovala hlavnému organizátorovi veľmi vydarenej
spoločenskej akcie, Mgr. Miroslavovi Humeníkovi, DIS.art pod názvom „OD TOKAJÍKA
MIER CELÉMU SVETU“ v sobotu 21.11.2015 za zviditeľnenie a propagovanie našej obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.
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K bodu č. 4. Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a orientačných rozpočtov na
rok 2017 a 2018.
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh orientačných
rozpočtov na roky 2017 a 2018. Návrh rozpočtu bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce viac ako 15 dní pred jeho schválením v OZ. Rozpočet obce na rok 2016 je
vyrovnaný v celkovej výške a starne príjmov a výdavkov – 22 136,00 €. Orientačné rozpočty
na roky 2017 a 2018 sú vyrovnané vo výške 21 482,00 €.
Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
a orientačných rozpočtov na roky 2017 a 2018. V stanovisku odporúča OZ návrh rozpočtu na
rok 2016 schváliť a návrh orientačných rozpočtov na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie.
Hlasovanie: za 5 zdržali sa 0 proti 0
K bodu č. 5. Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za TKO a DSO
na rok 2016.
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2016. Dane a poplatky zostávajú na úrovní roku
2015 okrem poplatku za Drobný stavebný odpad, ktorý bol upravený v súlade s novým
zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Výška poplatku je 0,0178 € za 1. kilogram stavebného
odpadu. Obecné zastupiteľstvo návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za TKO
a DSO na rok 2016 schválilo.
Hlasovanie: za 5 zdržali sa 0 proti 0
K bodu č. 6. Žiadosť o zrušenie prenájmu Potravín.
Starostka obce informovala o doručení žiadosti od p Ivety Medvedzovej o zrušenie zmluvy
o prenájme Potravín k 31.12.2015. Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie. Obec
zároveň zverejnila Oznam o ponuke na prenájom Potravín na rok 2016.
K bodu č. 7. Diskusia.
1/ Pokračovanie v započatej tradícií „Obecná zabíjačka“. Akcia sa uskutoční v sobotu
2.1.2016 o 8,00 hod. pred Obecným úradom. Ošípaná je zabezpečená z obce Bystré v okrese
Vranov n/Topľou a bude dopravená ráno 2.1.2016 do obce Tokajík. Ostatné materiálnotechnické zabezpečenie bude zrealizované do 28.12.2015.
2/ Poslanec Lukáš Medvec navrhuje upraviť cintorínske poplatky za prenájom hrobových
miest a obecnom cintoríne. Prenájom hrobu domáci – 2,00 € za rok a cudzí – 10,00 € ročne.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo. Poplatky budú zapracované do VZN ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Hlasovanie: 5 za 0 zdržali sa 0 proti
3/ Hlavný kontrolór obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo zobralo plán na vedomie.
K bodu č. 8. Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.
Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5 – zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 9. Záver.
Po schválení návrhu na uznesenie starostka obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 19,00
hod. ukončila.
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Jana Medvecová
starostka obce

....................................
Milan Groško
zapisovateľ

....................................
Mgr. Peter Medvedz
overovateľ

.....................................
Jaroslav Kaňuk
overovateľ
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