Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklabinskom Podzámku konaného
dňa 17.2.2022 o 18.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu, ktorá je
súčasťou zápisnice.
Otvorenie: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Božena
Drobková. Privítala prítomných a oboznámila s programom.
Program:
Otvorenie obecnej schôdze
1.
2.
3.
4.

Oprava administratívnej chyby vo VZN 1/2018 O daniach a poplatkoch
Plán práce na r. 2022
Diskusia
Záver

OZ schvaľuje program Uznesením č. 1/2022
K bodu 1/
Obecné zastupiteľstvo doporučuje opravu administratívnej chyby vo VZN 1/2018 o daniach
a poplatkoch: Prvá časť § 5 Sadzba dane znie takto:
bod 1a) za ornú pôdu, ovocné sady, vinice, chmeľnice o 1,00 % zo základu dane (0,0883
€/m2)
bod 1b) za trvalé trávne porasty o 1,00 % zo základu dane (0,0192€/m2)
bod 1d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy zo základu dane o 1,00 % (0,0192 €/m2),
alebo podľa znaleckého posudku (ocenenie lesných porastov.)
Daň bola vyrubovaná v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
K bodu2/
Plán práce na rok 2022 starostu a obecného zastupiteľstva v Sklabinskom Podzámku
1. Zateplenie obchodu - vrátane novej fasády
2. Oprava hromozvodu na obchode
3. Spracovanie tepelného certifikátu budovy obchodu
4. Oprava -výmena odkvapovej rúry na obecnom úrade
5. Osadenie svetlíka do podkrovia obecného úradu
6. Spoločná jarná očista obce a cintorína
7. Vyčistenie kanálu vpustí a ich preplach
8. Údržba a revízia hasiacich prístrojov a komínov
9. Osvetlenie uličky medzi č. d. 25 a 26
10. Spracovanie geom. plánu na cestu medzi č.d.42-43
11. Vyhotovenie asfaltovej cesty /sponzorsky/
12. Stavanie mája - májová veselica

13. MDD návšteva ozubnicovej železnice Čierny Balog
14. Výstup na Katovu skalu spojený s ľudovou hudbou
15. Spomienková slávnosť SNP, výročie vypálenia obce
16. Mesiac úcty k starším
17. Mikuláš - „čo v tom koši máš“
Plán práce na rok 2022 obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 2/2022
K bodu 3/
Diskusia prebiehala o problémoch ohľadom dobrovoľného hasičského zboru, jej účasti na
školeniach a získavania ďalších členov.
K bodu 4/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila p. starostka, poďakovala prítomným za účasť .

Zapisovateľ: Alena Chmúrna
Overovateľ: Mgr. Andrea Jesenská

