UZNESENIA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej
zo dňa 06.11.2018
č. uzn. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo:
A)Berie na vedomie
1.Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Mašková k návrhu rozpočtu Obce Mašková
na rok 2019 a výhľad na roky 2020 – 2021
3. Návrhy rozpočtov Obce Mašková na roky 2020 - 2021
4. Správu audítora za rok 2017
5. Vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce
6. Odstupné starostky Obce Mašková
B) Prerokovalo
1. Návrh rozpočtu Obce Mašková na roky 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021
C) Schvaľuje
1. Zapisovateľa zápisnice Mgr. Arganovú a overovateľov zápisnice: p. Belko, p. Repík
2. Program 25. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej
3. Úpravu rozpočtu 4/2018
4. VZN 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
5. vyrovnaný rozpočet Obce Mašková na rok 2019 vo výške 95 496,- EUR
a) bežné príjmy vo výške 95 496,- EUR a bežné výdavky vo výške 79 296,- EUR
b) kapitálové príjmy vo výške 0,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 10 000,- EUR
c) finan. operácie príjmové vo výške 0,- EUR a výdavkové vo výške 6 200,- EUR
6. Vyplatenie náhradu platu starostky obce Mašková Ing. Bronislavy Brablecovej, v prípade
nezvolenia za starostku Obce Mašková v kom. voľbách 2018 za nevyčerpanú dovolenku
7. cenu za odpredaj betónových kociek z chodníka – veľké 1.0 Eur a malé (polovičné) 0,50
Eur
8. a/ podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v obci a k.ú. Mašková, zapísaného na LV č. 188 ako
parcela registra „C“: parc. C-KN č. 31/2 o výmere 36 m², záhrady, vo verejnom záujme do
majetku obce. Verejný záujem je daný tým, že v prípade poškodenia jedného z mostov cez
potok, ktorý rozdeľuje obec, by uvedený pozemok slúžil na prepojenie obce a umožnil by
obyvateľom obce prístup k vlastným nehnuteľnostiam.
b/ kúpu pozemku od predávajúcich podielových spoluvlastníkov:
Tomáš SRŇÁK, rod. Srňák, nar. 23.02.1989, r.č. 890223/8520, trvalý pobyt Mašková č. 91 –
podiel ½ - na,
Sidónia POLTÁRSKA, rod. Poltárska, nar. 14.07.1988, r.č. 885714/8190, trvalý pobyt
Mašková č. 91 – podiel ½ - na,
9. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mašková na I. polrok 2019

D) Súhlasí
s navrhnutou kúpnou cenou kúpnu cenu za odkupovaný pozemok - vo výške 150,00 Eur
/slovom jedenstopäťdesiat Eur/.
E) Žiada - starostku obce
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy s predmetom zmluvy podľa uznesenia 25/2018/C/8
s uvedením dohodnutej kúpnej ceny pozemku, ktorý je predmetom kúpy a po jej podpise
zverejniť kúpnu zmluvu z na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce s tým, že účinnosť
zmluvy nastane nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.

V Maškovej, dňa 06.11.2018
Ing.Bronislava Brablecová
starostka obce

