 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 21. 08. 2012 o 18, 00 hod. 
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 567/2012

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR 
č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Zúčastnený bol aj hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš. 

Program:
Zahájenie
Voľba návrhovej komisie: Beňo Peter, Boško Peter, Silvia Hanková, overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Foltánová Eva, sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľ Lenka Rybárová
Kontrola uznesenia z posledného OcZ
Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012
Monitorovacie správy k 30. 06. 2012
Návrh VZN č. 2/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poruba
Rôzne
Diskusia
Pripomienky občanov
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu č. 1
      Na úvod starostka obce Ing. Helena Čavojská privítala prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol poslancami jednohlasne schválený. 
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
      Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov podľa schváleného programu. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
      Starostka uviedla, že ku kontrole uznesenia z posledného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia. Vyhodnotenie plnenia tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 4 a 5
       Ekonómka obce informovala o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012. Uviedla, že obec prijala 54 rozpočtových opatrení, taktiež informovala o vymožení pohľadávok na daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad exekútorom. Ďalej uviedla financovanie chodu ZŠ za I. polrok v sume cca 4 000 eur a zostávajúch približne 18 000 eur do konca roka na financovanie školy. Informácie o plnení rozpočtu a monitorovacie správy tvoria prílohu k zápisnici.

K bodu č. 6 
   Ekonómka informovala o návrhu VZN č. 2/2012 , kde uviedla, že tento návrh bol predložený z dôvodu vyradenia ZŠ zo siete a preto sa z pôvodného VZN vypustili poplatky za ZŠ. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za návrh VZN č. 2/2012. Ten bol poslancami jednohlasne schválený. Návrh VZN tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

          
K bodu č. 7
           V tomto bode starostka obce informovala o nasledovných skutočnostiach
	poďakovala poslancovi p. Beňovi a brigádnikom za uskutočnenie a dokončenie strechy na MŠ

informovala o pripravovaných akciách a zároveň pozvala občanov na oslavy SNP, ktoré sa budú konať 25. 08. 2012, ktoré organizuje DHZ Poruba
poďakovala organizátorom za uskutočnené akcie : futbalovému oddielu za zorganizovanie uličkového futbalového turnaja a tiež futbalového turnaja o pohár starostky obce, OZ Klub mládeže za zorganizovanie prehliadky talentov a DHZ Poruba za pohárovú súťaž
informovala o zámere investora odkúpiť obecný pozemok za účelom výstavby cca 5-6 nízkoenergetických rodinných domov. Prečítala list od firmy Comtel, ktorá žiadala odkúpenie obecného pozemku v rekreačnej časti obce. Uviedla, že z pohľadu obce ide o pozemok uvedený v územnom pláne ako rekreačná oblasť o výmere 5 306 m2, o ktorú doposiaľ nebol záujem a obci je viac menej napríťaž starať sa o tento pozemok, ktorý treba vykášať. Tiež uviedla, že v prípade predaja bude cena pozemku stanovená súdnoznaleckým posudkom, ktorý si záujemca zabezpečuje sám. K tomuto bodu starostka otvorila rozpravu.
Zástupca firmy Comtel oboznámil prítomných o plánovanom zámere. Uviedol, že investor plánuje výstavbu 5 – 6 nízkoenergetických domov typu bungalov. Tiež informoval, že investor by na vlastné náklady vybudoval infranštruktúru, ČOV až po terénne úpravy. Výstavba jedného domu trvá približne 4 mesiace. Poslanec Peter Beňo sa spýtal akú záruku poskytuje firma, že na uvedenom pozemku bude postavené to čo opisuje. Zástupca firmy uviedol, že podrobnosti o tom, čo bude postavené a do akej doby sa dá zazmluvniť v kúpno-predajnej zmluve. Pani S. Hanková vyjadrila názor, že je to značný zásah do prírody a k odpredaju by sa mali vyjadriť aj občania a v prvom rade by sa pozemky mali ponúknuť na predaj občanom. Pani A. Čavojská sa spýtala, či investor neuvažoval o výstavbe v inej lokalite obce a či je možné pozrieť si podobné už postavené domy v nejakej inej obci. Starostka zareagovala tým, že obec vlastní len tento jeden pozemok a žiadosť prišla na kúpu tohto pozemku a preto sa o inej lokalite neuvažovalo. P. Hanková a p. Beňo vyjadrili obavy, či v prípade predaja a výstavby bude dostatočný záujem o kúpu RD. Pán Emil Marko poprosil zástupcu firmy o vysvetlenie, čo je nízkoenergetický dom a aká je cena takéhoto RD. Pán Furjel informoval o materiáloch a tepelných úsporách týchto domov a uviedol tiež, že cena je až o 40% menej ako klasický tehlový dom. Pani Čavojská Alena a pán Beňo požadovali od investora o prednesenie približnej vizuálizácie plánovanej výstavby. Starostka vyzvala poslancov o vyjadrenie sa k prípadnému odpredaju:
poslanec D. Škultéty, J. Belák a S. Hanková uviedli, že by sa s odpredajom malo počkať, pán Ľ. Šnirc, P. Čavojský, P. Boško, P. Beňo, F. Horváth a Ing. E. Foltánová súhlasili s ďalším rokovaním o predaji. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za ďalšie rokovanie s investorom o predaji a predložení vizualizácie.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 3 poslancov
	starostka informovala o uverejnenom článku v tlači o porubskom kostole a starej škole.



K bodu č. 8 a 9
          Poslankyňa Hanková informovla o pohybe hosp. zvierat po cintoríne a spýtala sa na riešenie tejto situácie, na čo pani starostka uviedla, že pozemok cintorína je už oplotení a verí, že takáto situácia sa už nebude opakovať.
Pán Beňo upozornil na problém potulovania sa psov a hosp. zvierat po obci a spýtal sa aký je v takomto prípade právny postup a požiadal o upozornenie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Starostka uviedla, že chyba je v legislatíve nakoľko takúto situáciu neupravuje. Obec musí na vlastné náklady vykonať odchyt takýchto psov a zabezpečiť im nevyhnutnú starostlivoť, čo ale predstavuje značné finančné zaťaženie.
Pán Horváth upozornil na prepadnutú cestu pri p. Drábovi č. d. 40. Pán Beňo prisľúbil vybavenie rezačky asfaltu a následné zasypanie jamy.
P. Milan Pieš prečítal list v ktorom poukázal na nasledovné skutočnosti, a to predvolebný program starostky z roku 2006, kde bolo uvedené, že nemá v pláne rušiť základnú školu, na čo starostka oponovala tým, že bohužiaľ počet detí a výška transferov, ktoré dostávajú nepostačujú na financovanie školy a pre obec je to značné zaťaženie rozpočtu. Ďalej poznamenal, či sa nemohli ušetriť finančné prostriedky ak by sa dom smútku nezrekonštruoval ale len pristavil a tiež aj šatne a futbalové ihrisko. Starostka odpovedala, že veľkosť domu smútku je opodstatnená, pretože pri pohreboch nikdy nie je prázdny. Pri neustálom riešení pána Pieša o plate starostky obce, mu odporučila sa obrátiť na NR SR, kde môže iniciovať zmenu zákona. Ďalej kritizoval počet zamestnancov na Obecnom úrade, nakoľko v minulosti zamestnankyne pracovali na viacerých úradoch naraz. Na to reagovala ekonómka obce a pán Beňo prečítal list od p. Dvonča zo ZMOS-u, ktorý bol zameraný na poukázanie náročnosti vedenia obce, nakoľko kompetencie zo strany štátu boli presunuté na obce a to zaťažilo aj personál obcí a je preto opodstatnený počet zamestnancov Obecného úradu.
Pán Hanko pripomenul problém vytekania vody na ich uličke a chcel sa dohodnúť a poprosiť aby obec zabezpečila mechanizmy a vlastníci postihnutých domov by zakúpili potrebné rúry na vlastné náklady. Pán Beňo a pani starostka sa s pánom Hankom dohodli na ďalšom riešení situácie. Starostka ukončila diskusiu.

K bodu č. 10 
         Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
                   
Ing. Foltánová Eva
Peter Čavojský

                                                                              
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

