 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 13. 08. 2013 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 583/2013

            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 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Poslanec Peter Čavojský a Ing. Eva Foltánová ospravedlnili svoju neprítomnosť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Poslanec Ing. Stanislav Kurbel oznámil neprítomnosť na zasadnutí bez udania dôvodu. Zasadnutia sa zúčastnil aj hl. kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej komisie: Beňo Peter, Boško Peter, Jozef Belák, overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Foltánová Eva, sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľ Lenka Rybárová
	Kontrola uznesenia z posledného OcZ
	Žiadosť o stanovisko k odpredaju pozemku parc. č. 172 pod správou SPF
	Schválenie štatútu obecnej knižnice Poruba
	Návrh VZN č. 1/2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ
	Správa o činnosti OÚ v I. polroku 2013
	Správa o činnosti komisií pri OZ v I. polroku 2013
	Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
	Rôzne
	Diskusia
	Pripomienky občanov
	Schválenie uznesenia
	Záver

K bodu č. 1
      Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
      Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov podľa schváleného programu.  Zmena nastala v návrhu overovateľov Petra Čavojského a Ing. Evy Foltánovej, ktorí ospravedlnili svoju neprítomnosť a podľa návrhu ich nahradili poslanci František Horváth a Ľuboš Šnirc. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
      Starostka uviedla, že ku kontrole uznesenia z posledného zastupiteľstva neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia. Vyhodnotenie plnenia tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4
       Starostka  oboznámila prítomných, že na Obecný úrad Poruba bola dňa 31. 07. 2013 doručená žiadosť o stanovisko k zámeru odkúpenia pozemku parc. č. 172, v k. ú. Poruba vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu od p. Martina Škultétyho, bytom Prievidza. Menovaný žiadal o vyjadrenie, či plánovaný predaj nie je v rozpore so záujmami obce. Poslanci sa zhodli v kladnom stanovisku pre odpredaj pozemku a v prípade predaja  a ďalších krokov zo strany žiadateľa odporučili zmluvne upraviť niektoré podmienky, aby nedošlo k zamedzeniu plánovanej výstavby cesty v súlade s ÚPN obce. Žiadosť o stanovisko tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci jednohlasne schválili podporné stanovisko k žiadosti.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
    
K bodu č. 5
       V tomto bode sa schvaľoval štatút obecnej knižnice Poruba, ktorý vypracovala metodička okresnej knižnice za účelom zjednotenia vykazovania správnych názvov a adries kultúrnych ustanovizní na základe usmernenia Ministrerstva kultúry SR a Slovenskej národnej knižnice. Poslancom bol tento návrh vopred doručený. K návrhu neboli žiadne pripomienky a bol jednohlasne schválený. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
          
K bodu č. 6
        Starostka oboznámila prítomných, že vedúca školskej jedálne sa obrátila na OcÚ so žiadosťou o zvýšenie ceny stravného z dôvodu zvýšenia cien potravín. Ide o zvýšenie o jedno finančné pásmo, t. j. z tretieho pásma do štvrtého. Návrh VZN č. 1/2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v zriaďovateľskej pôsobnosti bol poslancom vopred doručený a k návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Návrh bol jednohlasne schválený a spolu so žiadosťou tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
                
K bodu č. 7
      Starostka obce prečítala správu o činnosti OÚ Poruba v I. polroku 2013, ktorá tvorí prílohu k  zápisnici.

K bodu č. 8
      Predsedovia jednotlivých komisií OZ prečítali správy o ich činnosti. Predsedníčka finančnej komisie doručila správu, ktorú z dôvodu jej neprítomnosti prečítala starostka obce. Predseda komisie pre školstvo a kultúru Ing. Stanislav Kurbel správu nedoručil. Správy tvoria prílohu k zápisnici.
        
K bodu č. 9
          Hl. kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš uviedol, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 bol vopred zverejnený a stručne uviedol, že pôjde o kontroly, ktoré sa budú týkať najmä vedenia pokladne, správnosti poskytovania cestovných náhrad, inventarizácie pokladničnej hotovosti a stanoviska k rozpočtu obce na rok 2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10
         V tomto bode starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	informovala, že v polovici júna bola v obci vykonaná kontrola HaZZ Prievidza na všetkých obecných budovách. Po tejto kontrole v dôsledku novej legislatívy platnej od roku 2011 bolo uložená povinnosť vybudovať samostaný východ zo sály kultúrneho domu, čo bude pre obec predstavovať nemalý investičný náklad a vypracovanie projektovej dokumentácie.
	informovala o prihláške spevokolu Roveň  na Krajskú prehliadku speváckych súborov JDS Trenčianskeho kraja v Dubnici nad Váhom
	informovala, že dňa 30. 06. 2013 p. Peter Boško doručil písomné odstúpenie z funkcie predsedu klubu TJ Magura Poruba z dôvodu časového zaneprázdnenia. Toto vyjadrenie tvorí prílohu k zápisnici.
	Informovala o rokovaniach s firmou TEZAS, spol. s r. o., ktorej mesto Prievizda v máji tohto roku vypovedalo zmluvu. Firma na poslednom stretnutí prisľúbila, že zabezpečí odvoz komunálneho odpadu do konca roka 2013 za nezmenených podmienok, čo však nie je isté nakoľko v septembri by mal do firmy vsstúpiť nový majiteľ. Na rok 2014 požaduje firma 12%-né navýšenie, na základe čoho bude aj Obec Poruba nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. V súčasnosti obec dopláca 6,5 eur na obyvateľa a v zmysle zákona je obec povinná vyberať takú výšku poplatku, ktorá pokryje náklady na odvoz odpadu.
	Informovala o žiadosti p. Ivety Mazánikovej, ktorá bola doručená na OÚ Poruba dňa 12. 08. 2013. Menovaná žiada o prenájom pozemku p. č. 741/2, k. ú. Poruba o výmere 30 m2 za účelom prístupu na pozemok p. č. 614/1, ktorý je v jej vlastníctve. Starostka doporučila žiadosť o prenájom schváliť za podmienky, že záujemkyňa na vlastné náklady zaobstará geometrický plán a vytýčenie parcely. Žiadosť tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci žiadosť o prenájom jednohlasne schválili.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11 a 12
         V tomto bode starostka prečítala list doručený mailom na OcÚ Poruba od pána Miroslava Zajíca, v ktorom uvádza, že si s manželkou podali žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu a do dnešného dňa nedostali o priebehu výstavby žiadne informácie a  domnievajú sa, že sa v ich prípade jedná o určitú špekuláciu, či protekciu. Starostka ďalej prečítala aj list, v ktorom p. Zajícovi odpovedala a odporučila preštudovať si zákony, ktoré sa tejto veci týkajú, nakoľko podanie žiadosti nezakladá žiadny zákonný nárok na pridelenie bytu a tiež, že na zasadntuí OZ bude požadovať verejné opsravedlnenie, nakoľko sa jedná o osočovanie a ohováranie dobrého mena voleného funkcionára. Pán Zajíc sa za svoje vyjadrenie písomne ospravedlnil. Žiadosť spolu s odpoveďou tvoria prílohu k zápisnici.
Starostka poprosila poslancov o zúčastnenie sa na brigáde, ktorá sa bude konať v sobotu 17. augusta pri kostole. Ďalej pozvala prítomných na súťaž DHZ o pohár starostky obce, ktorá sa bude konať dňa 24. 08. 2013 a tiež na oslavy dňa SNP, ktoré sa budú konať dňa 31. 08. 2013, ktoré tento rok bude organizovať futbalový oddiel. Taktiež uviedla, že dňa 14. 09. 2013 sa v Nitrianskom Pravne uskutoční výstava Pamiatky a pamätihodnosti Hornonitria, kde bude obec reprezentovať aj spevokol Roveň.
Pán Furjel, zástupca spoločnosti COMTEL informoval, že firma momentálne čaká na koniec pripomienkovej lehoty k Zmene a doplnkom č. 1 ÚPN obce Poruba a potom začne so stavebným konaním. Taktiež čaká na vypracovanie projektu protipovodňových aktivít od Správy povodia, nakoľko firma postupuje podľa podmienok, ktoré im zadajú. Po vypracovaní a schválení projektu budú budovať most, pričom musia dodržať ochranné pásmo potoka aj cesty a informoval, že cesta bude v tom čase uzavretá ale pre chodcov a cyklistov bude vybudovaný provizórny mostík aby umožnil prechod.

K bodu č. 13
          Pán poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 14
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.






Overovatelia:                                             
Ľuboš Šnirc
František Horváth


                                                                                
Zapísala:                                                               		                        Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

