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

ZAP|sNICA
Zo zasadnutia OZ vo Svinici konaného dňa 02.12.2022

Pdtomní: Podťa prezeněnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovaleťa a overovatelbv zápisnice
3) Nálrh rozpočtu na rck2023
4) VZN obce Svinica
5) Róme

Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ na zasadnutí a oboznámil ich s programom,
Za nawhovaíeíov boli zvolení Ing. Veronika Pethó Szóke a Marta Bugošová , za
overovatelbv Maíek Molnrir a Štefan Žolna a zapisovatelka p, Darina Ňulasyová.

Starosta obce privítal prítomných poslancov a obomámil ich s programom. V ďalšom bode
konholórka obce predniesla náwh rozpočtu na rok 2023 arcky 2024-2025. Rozpočet bo1
prija!ý a sclrválený OZ. Y súvislosti s narlišením cien energií a pohonných hmót, spoločnosť
FURA zlyšuje ceny za vývoz odpadov v r. 2023. Z toho dóvodu OZ nýšílo pop|atok za
v,.ivoz komunáJneho odpadu na 1 obyvateťa na 20,- €.
V ďalšom bode OZ prerokovalo ziásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
nasledorme:
- odmeny poslancov: 80,- € / 1 zasadnutie
- Zástupca starostu : 130,- €/mesačne
- odmeny za zasadnutie členov komisie: 1 5,- €/zasadnutie
OZ prednieslo návrh na úpravu popiatkov za prenájom kultumeho domu nasledovne:
Prenájom pre občanov obce: 150,- € + energie a rozbit} riad
Prenájom pre občanov bez TP v obci : 250,- € + eneťgie a rozbid riad
Prenájom sály na oslavy - do 8 hod. 50,- € + eneťgie
Prenájom sáy na kar - 50,- € + energie
Poplatok za Dom smútku : 40,- € s použitím mrazničky

20,- € bez použitia mrazrričky
Poplatok za hrobové miesto: 33,- €/ jednohrob

66,- €/dvojhrob
V ďalšom bode poslanci OZ predniesli návrh na vyličenie miesta na umorrý háj, prerokovali
návrh VZN o držbe psov a chove zvierat a o verejnom poriadku.
V ďa]šom bode predniesla kontrolórka obce náwh na úpralrr rozpočtu na rok 2022 a návrh
kompetencie starostu obce na zmeny vykonávania rozpočtu na zii,klade rozpočtových opatrení.
Staíosta obce obozrámil poslancov s podujaťm ,,Posedenie pri jedličke" a ,,Vianočná
Svinicď' - vianočné trhy.


