
Obecné zastupitel'stvo vo Svinici. 044 45 Košice-okolie

Z^PlsNIcA
Zo zasadnutia OZvo Svinici konaného dňa 10.12.202l

Pritomní: Podl'a prezeněnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovatel'a a overovateLov zápisnice
3) Návrh rozpočfu narok2D22
4) Návrh miestnych daní a poplatkov na rok 2022
5) Návrh poplatkov TKO na rok2022
6) Diskusia
1) Záver

Stafosta obce privítal prítomných poslancov OZ na zasadnuti a oboznámil ich s programom.
Za navrhovatel'ov boli zvolení Marek Molnár, Marta Bugošová , za overovatel'ov Ing.
Bafiolomej Vasil' a Slavomír Štovčík a zapisovatel'ka p. Marla Bugošová. V ďalšom bode
starosta obce predniesol kontrolu uznesení. Staíosta obce predniesol návrh na doplnenie
programu o bod - úprava rozpočtu na rok 202l . Úprava bola prijaá.

Hlavná kontrolórka obce p. Darina Ňulasyová predniesla návrh rozpočtu la rok2022 a roky
2023-2024. Rozpočet tvorí pdlohu zápisnice. Zároveň predložlla úpralu tozpočtu na rok
202i. Prítomni poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. V ďalšom bode p.

Rudolf Revák predložil návrh VZN o miestnych daniach a poplatko ch na rok 2022.
Z navhovarrých zmien v rámci zwýšenia daní a poplatkov bol prijatý návrh na zvýšerrie
poplatku vo výške 500,- za hrobové miesto pre občanov, ktod nemajú trvalý pobyt v obci
a majú už vyhotovené nájomné zmluvy z minulosti na HM, na ďalšie predlženie nájomných
zrli'lúv. OZ neschválilo vytváíanie nových hroboqy'ch miest pre zosnulých ktorí nemajú trvalý
pobyt v obci z kapacitných dóvodov. Ďalej na základe návrh VZN o TKO, OZ schválilo
poplatok za odvoz TKO na 16.-€ na občana a kalendri,rny rok.

V ďalšom bode starosta poinformoval o možnostiach získania dotácie na otvorenie
ÚPD obc", predniesol žiadosti p. Antolika - odkúpenie parciei, spoločnosti Berry Garden
prenájom časti parcely a žiadosť evanjeiickej citkvi augsburského lyznania Vyšná Kamenica
pri spolupráci na organizovaní kultúmo-spoloěenského podujatia v projekte Čontoše. Ďalej
starosta obce poinformoval o problémoch ktoré riešila obec v poslednom štvťroku, o vývoji
situácie ohťadom pozastavených finančných prostriedkov na výstavbu vodovodu v obci.
V rámci diskusie bola vznesená pripomienka p. Veroniky Pethó-Szóke o používaní zábavnej
pyrotechniky iba na Silvestra a upozomení na nedodržiavanie platného VZN o používani
zábavnej pyrotechniky, V ďalšom bode poslanec p. Slavomír Štovčík predniesol požiadavku
občanov na výstavbu ohodníka v časti obce Kríž-Rómska osada, starosta obce poinformoval
pos|ancov s ukončením projektu ,,Oddychov á z6na s dažďovou zářrradou", ktorá zachytáva
džďovú vodu za KD.


