 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 11. 12. 2012 o 18, 00 hod. 
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 807/2012

            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 7 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Zúčastnený bol aj hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš. Poslanci Ing. Eva Foltánová a Dušan Šlutéty ospravedlnili svoju neprítomnosť. Poslanec František Horváth sa dostavil na zasadnutie o 18. 15 hod.

Program:
Zahájenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie: Beňo Peter, Boško Peter, Jozef Belák, overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Foltánová Eva, sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľ Lenka Rybárová
Doplnenie OcZ podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
Kontrola uznesenia z posledného OcZ
Prejednanie podmienok zámeru odpredaja p. č. 2999/1 (5 306 m2) a 2998/2 (4 972 m2) - ,,dedinská lúka”
Správa o činnosti OcÚ za II. Polrok 2012
Správa o činnosti komisií pri OcZ za II. Polrok 2012
Návrh časového plánu zasadnutí OcZ pe rok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Návrh zásad odmeňovania poslancov OcZ v Porube a členov komisií
Návrh VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach
Návrh VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Návrh VZN č. 5/2012 na prevádzku materskej školy
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012, stanovisko hl. kontrolóra a fin. komisie k návrhu
Návrh rozpočtu pre roky 2013-2015, stanovisko hl. kontrolóra a fin. komisie k návrhu
Návrh rozpočtovej regulácie.
Návrh na pričlenenie do Spoločného obecného úradu v Handlovej vo veciach v oblasti školstva
Návrh na zrušenie VZN č. 4/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
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: 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 overovateľky Ing. Evy Foltánovej, ktorá ospravedlnila svoju neprítomnosť a  podľa návrhu ju nahradil poslanec Jozef Belák a v návrhu sčitátora Dušana Škultétyho, korého po zložení sľubu nahradil poslanec Ing. Stanislav Kurbel. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
     Starostka informovala prítomných o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Silvie Hankovej na základe čoho je potrebné doplniť OcZ podľa zákona. Ďalším v poradí podľa hlasovania je Ing. Stanislav Kurbel, ktorý predniesol a podpísal sľub poslanca. Sľub tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 4 
       Z posledného zasadnutia OcZ, konaného dňa 10. 10. 2012 boli prijaté uznesenia: č. 5/2012, v bode F. č. 1 OZ ukladá komisii pre mládež a telovýchovu vypracovať harmonogram na vužívanie športového areálu. Predseda komisie pre mládež a telovýchovu poslanec Peter Boško prečítal harmogram. Starostka uviedla, že prednesený návrh považuje za postačujúci a tým aj splnenú úlohu. V bode F č. 2 OZ ukladá OcÚ zverejniť v regionálnom týždenníku zámer prenajať budovu ZŠ na účely kancelárii, prípadne ako skladové priestory. Starostka informovala o uverejnení inzerátu v týždenníku MY Prieboj, ktorý bol uverejnený 2 krát, no nebola predložená žiadna ponuka na prenájom ale 2 ponuky na odpredaj budovy.Úloha bola splnená v plnom rozsahu. V bode  G č.1 OZ odporúča iniciovať nástupníckej organizácii po ONV zrušenie rozhodnutia na povolenie MVE z dôvodu iného dôležitého záujmu. Starostka informovala prítomných, že prerokovala túto problematiku s vedením Obvodného pozemkového úradu Prievidza a podľa nich je zrušenie pôvodných povolení na strane stavebného úradu, t. j. Obce Poruba. Úloha bola splnená a ďalšie kroky sú na konaní Obce Poruba. Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 5
    Starostka uviedla, že OcZ schválilo zámer odpredaja ,,dedinskej lúky” pre firmu Comtel a súčasťou odpredaja je doloženie súdno-znaleckého posudku, ktorý vypracovala Ing. Hudecová a stanovila odhad vo výške 774, 02 eur. Posudok tvorí prílohu k zápisnici. Podľa zákona o majetku obcí poslanci stanovujú formu odpredaja. K tomuto bodu otvorila starostka rozpravu. Poslanec S. Kurbel sa spýtal, či takáto suma nie príliš nízka na odpredaj, na čo starostka uviedla, že ide o posudok, ktorý je potrebné pri odpredaji vypracovať a nie o cenu, za ktorú sa bude pozemok predávať. Poslanec p. Beňo uviedol, že suma odpredaja sa bude odvíjať od trhovej ceny a nie od ceny posudku a je na poslancoch stanoviť nejakú reálnu cenu odpredaja a tiež spôsob, nakoľko bol OcZ schválený odpredaj. Starostka uviedla, že poslanec P. Čavojský a D. Škultéty zavádzali a klamali občanov, že starostka predala ,,dedinskú lúku” za cca 700 eur a zneužila svoju právomoc. Starostka obce sa vyjadrila, že ide o ohováranie a úražku verejného činiteľa a tiež, že nie je v jej kompetencii predať obecný pozemok. Predaj a formu predaja schvaľujú poslanci a môže ísť o tri formy predaja verejnou súťažou, dražbou alebo priamym predajom. Taktiež informovala, že firma Comtel prezentovala svoj zámer, po požiadavke poslancov predložila vizuálizáciu zámeru, iniciovala stretnutie s potencionálnymi záujemcami medzi občanmi Poruby a napriek tomu záujem od občanov nebol. Zástupca firmy Comtel pán Furjel sa vyjadril, že cena RD na kľúč s pozemkom je lacnejšia ako cena podobných nehnuteľností a z obce Poruba pripadajú do úvahy 4 potencionálny záujemcovia. Starostka informovala, že na OcÚ bola dňa 30. 11. 2012 predložená žiadosť p. M. Kučeru o odpredaj ,,dedinskej lúky” s chovateľkým a pestovateľským zámerom a následným rozčlenením parciel na stavebné pozemky pre stavbu RD. Pán Pavol Čavojský uviedol, že táto žiadosť bola reakciou na nízku cenu súdnoznaleckého odhadu a ceny RD firmy Comtel sú podľa neho privysoké a zmluvy sú pripravené tak, že sa tam nedostane nikto z našich občanov, nakoľko si to nebude môcť dovoliť a domy navrhovné firmou sa tam podľa neho vôbec nehodia a  mal by sa brať ohľad najprv na občanov obce. Pán MUDr. Milan Marko sa uviedol, že súčasná ekonomická situácia nie je najpriaznivejšia a  možno ani tí 4 záujemcovia nebudú mať neskôr záujem o túto výstavbu a spýtal sa, čo bude potom s pozemkami. Pán Furjel mu odpovedal, že firma záujemcov má, ale nakoľko zo strany poslancov bola podmienka ponúknuť RD najskôr občanom z Poruby, postupovali podľa nej. Poslanec Kurbel podotkol, že pri rozdelení lúky na dve časti by bol predaj reálnejší. Ekonómka obce informovala poslancov o formách predaja. Poslanec Beňo sa vyjadril, že by malo ísť o verejnú súťaž a uviedol min. sumu 15 000 eur. Pán Cachovan M. upozornil, že on kúpil horáreň aj s pozemkami okolo za cca 13 000 eur a preto by mali minimálnu cenu zvážiť. Starostka vyzvala poslancov aby vyjadrili svoj názor na min. cenu odpredaja a  tiež prípadné podmienky.  Poslanec Kurbel uviedol sumu 100 000 eur a podmienku výstavby RD.
Poslanec Boško uviedol sumu 100 000 eur a podmienku výstavby RD.
Poslanec Čavojský uviedol, on bol proti predaju lúky a preto sa nebude vyjadrovať k cenu a podmienkam.
Poslanec Šnirc navrhol sumu 70 000 eur a podmienku výstavby RD.
Poslanec Belák uviedol sumu 80 000 eur a podmienku výstavby RD.
Poslanec Horváth uviedol sumu 80 000 eur a podmienku výstavby RD.
Poslanec Beňo navrhol sumu 50 000 eur a podmienku výstavby RD.  
Priemerná minimálna suma odpredaja tak predstavuje sumu 68 500 eur. Poslanci hlasovali za odpredaj za min. sumu 68 500 eur nasledovne: p. Šnirc, Belák, Horváth a Beňo hlasovali za návrh. Poslanec Čavojský P. sa zdržal hlasovania a poslanci Boško P. a Kurbel S. boli proti návrhu.
Hlasovanie:
Za: 4 poslancov
Proti: 2 poslancov
Zdražal sa: 1 poslancov
         
K bodu č. 6
           Starostka obce prečítala správu o činnosti OcÚ Poruba za II. Polrok 2012. Správa tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 7
          V tomto bode predsedovia komisii predniesli správy o činnosti jednotlivých komisii. Správy o činnosti komisie pre mládež a telovýchovu a komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku tvoria prílohu k zápisnici. Komisia pre školstvo a kultúru v II. polroku nezasadala. Starostka navrhla za predsedu komisie pre školstvo a kultúru poslanca Ing. S. Kurbela. Poslanci návrh jenodhlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8
         Starostka predniesla časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poruba na rok 2013 so začiatkom zasadnutí o 18, 00 h. v termínoch 12. 02. 2013, 14. 05. 2013, 13. 08. 2013 a 26. 11. 2013. Plán bol poslancami jendohlasne schválený. Časový plán tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9
             Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Plán tvorí prílohu k zápisnici. Plán kontrolnej činnosti poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10 
       Ekonómka obce uviedla, že v roku 2010 boli schválené zásady odmeňovania poslancov a členov komisií a  nakoľko v tomto volebnom období nebola zraidená obecná rada je na poslancoch, či tieto zásady ponechajú. Jednalo sa o sumu 298 eur zo sumy 1 691 eur vyplácanej poslancom a členom komisií. Poslanec Kurbel sa spýtal či by túto sumu nebolo možné presunúť napr. na podporu nejakej organizácie. Ekonómka informovala, že je možný aj takýto postup. Poslanci jednohlasne hlasovali za vypustenie sumy 298 eur z objemu odmien a jej presun do inej položky. Zásady odmeňovania poslancov tvoria prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11
         Ekonómka obce informovala o návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti a predniesla na modelových príkladoch poslancov zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zákonnej lehote a  počas tejto lehoty k návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 12
         Ekonómka obce informovala o návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad, uviedla, že bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce a v zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Poslanci návrh jednohlasne schválili a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 13
           Ekonómka obce informovala o návrhu VZN na prevádzku MŠ a uviedla, že nakoľko MŠ je bez právnej subjektivity obec zabezpečuje finančné prostriedky. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
         


K bodu č. 14
         V tomto bode sa hlavný kontrolór vyjadril, že navrhovné úpravy sú v súlade s rozpočtovými opatreniami a doporučuje takýto návrh schváliť. Ekonómka obce za finančnú komisiu nemala žiadne pripomienky a spomenula dve väčšie úpravy a to zakúpenie konvektomatu do ŠJ v sume cca 5 000 eur a špeciálnu splátku istiny v sume cca 30 000 eur. Starostka informovala, že obec by mala zabezpečiť zakúpenie kontajnerových nádob na odpad avšak nakoľko obec stále dopláca na odvoz odpadu nemalú finančnú čiastku k tomuto bodu zatiaľ nepristúpi. Poslanci návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 jednohlasne schválili. Poslanec F. Horváth nebol počas hlasovania prítomný.Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 15
           Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015. Návrh rozpočtu na rok 2013 doporučil schváliť a návrhy rozočtu na rok 2014 a 2015 zobrať na vedomie, potom požiadal o uvoľnenie zo zasadnutia poďakoval prítomným za spoluprácu a poprial všetko dobré. Starostka informovala o pláne na rok 2013 zakúpiť tribúnu na futbalové ihrisko, taktiež s  opravou fasády na budove MŠ, oprave strechy na budove školskej jedálne, príspevkoch pre DHZ a tiež FO TJ Magura Poruba. Taktiež informovala, že obec zabezpečuje na vlastné náklady donášku obedov pre dôchodcov.  Návrh rozpočtu na rok 2013 poslanci jednohlasne schválili. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 17
          Starostka obce informovala, že nakoľko obec Poruba vystúpila zo Spoločného obecného úradu v Bojniciach a sociálnu oblasť zabezpečuje exeterná pracovníčka, stavebnú oblasť zabezpečuje pracovníčka, ktorá pracuje na Obecnom úrade v Porube každý piatok, je potrebné ošetriť ešte školskú oblasť a uviedla, že požiadala o obvod SocÚ v Handlovej spolu s obcami Lazany, Kanianka a Nedožery-Brezany. V prípade, ak by sa obec nezačlenila do iného obvodu bol by jej určený Trenčianskym samosprávnym krajom. Starostka vyzvala poslancov za hlasovanie za pričlenie do SOcÚ v Handlovej. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 18
          Ekonómka obce uviedla, že nakoľko bola ZŠ Poruba zrušená je toto VZN neplatné a je potrebné ho zrušiť. Poslanci zrušenie jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 19
         V tomto bode starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	informovala o žiadosti na SPF o bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR za účelom vysporiadania pozemkov na spojovaciu cestu do Kanianky. Uviedla, že súdno-znaleckým posudkom bola určená cena 3,32 eur za m2.

informovala o pokračovaní projektu odkanalizovaní 20 obcí a mesta Prievidza, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie a uskutočnené výberové konanie. Nakoľko o 2 roky končí programovacie obdobie bola podaná žiadosť o predĺženie lehoty na vyhotovenie diela, s čím ale EÚ nesúhlasí a predstavuje to riziko s prípadným začatím výstavby, ktorá je naplánovaná približne na 4 roky. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť zaslala návrhy zmlúv o budúcich zmluvách, ktoré zaväzujú občanov, že sa na vybudovanú kanalizáciu napoja. Uviedla, že osobne písala primátorovi mesta Handlová, členovi dozornej rady STVaK a uviedla, že nesúhlasí s takýmto postupom, ktorý by mohol doviesť obec do právneho sporu s občanom.
informovala o mimoriadnom valnom zhromaždení ZRRHN v Bojniciach, kde požiadali vládu o výjazdové rokovanie a cieľom zhromaždenie bolo zabezpečiť prísun financií do regiónu.
informovala o stave financovania miest a obcí v súvislosti s prijatým memorandom ZMOSu
informovala o zámere výstavby obecných nájomných bytov. Firmy Jomireal a Strojstav odstúpili od zámeru výstavby z dôvodu, že sa im nepodarilo získať finančný úver, naopak firma S.A.B.A. má v pláne podľa pôvodne deklarovaných podmienok výstavbu nájomných bytov realizovať v roku 2013.
starostka prečítala komentár p. poslanca Ing. Kurbela k uskutočneným upratovacím prácam v budove ZŠ, nakoľko poslanec komentoval nakladanie s vecami, ktoré sa nachádzali v budove ako neefektívne a z pohľadu histórie školy neuctivé podľa jeho názoru. Starostka uviedla, že nakoľko škola nemala právnu subjektivitu v prvom rade štát a obec zabezpečovali financie a ďalšie veci dôležité pre chod školy. Taktiež uviedla, že použiteľné veci ako nábytok, učebné pomôcky a ďalšie išli do ZŠ v Lazanoch, Kanianke, do MŠ v Porube, čo potvrdila aj prítomná riaditeľka MŠ, do ŠJ v Porube a niektoré z vecí boli ponúknuté iným združeniam. Zo školy boli taktiež do zberu vyvezené dve plechové búdy papiera. Predseda Klubu mládeže p. Čavojský P. potvrdil, že bol v škole prítomný a že išlo o polorozpadnuté a nepoužiteľné veci. Pán Kurbel sa vyjadril, že niektoré veci boli v škole od jej založenia a malo by sa prihliadať aj na historickú hodnotu. Ekonómka uviedla, že tieto práce boli uskutočnené na základe potreby vykonania invetarizácie a veľa vecí už fyzicky vyradených bolo a stále sa v škole nachádzali. Starostka upozornila p. Kurbela aby si pre druhý prípad najskôr overil informácie.


K bodu č. 20. a 21.
           V tomto bode p. Róbert Čavojský z Kanianky predložil poslancom dokumentáciu o stavbe malej vodnej elektrárne. Súčasťou dokumentácie bolo aj stavebné povolenie na stavbu, ktoré bolo vypracované pracovníkom stavebného úradu. P. Čavojský zdôraznil, že celá stavba MVE leží na ľavom brehu potoka a predmetná parcela č. 2998/2 leží na pravom brehu potoka. Ďalej uviedol, že doložil potvrdenia z ÚRSO o dodávke elektriny, na čo starostka zareagovala, že ide len o zmluvy a nie o potvrdenia dodávky. Uviedol tiež, že tento zámer bol vtedajším Obecným zastupiteľstvom MNV schválený bez pripomienok a pri vzniku prípadných pochybností nebol stavebnou komisiou prizvaní k žiadnemu rokovaniu. Starostka informovala, že p. Čavojský nedoložil kolaudačné rozhodnutie a v štátnom archíve  neexistujú žiadne podklady k tejto stavbe. Pán Čavojský uviedol, že nemá žiadne námietky proti výstavbe plánovaných RD, ale taktiež si nenechá zničiť svoj majetok. Zástupca firmy Comtel p. Furjel na to zareagoval, že sa niekoľkrát  stretol s p. Čavojským a povedal mu, že do jeho potrubia nebude firma technicky zasahovať a bude tak spokojný aj on aj obec, čo pán Čavojský odmietol. Pán Furjel spomenul tiež, že p. Čavojský nie je vlastníkom predmetnej parcely a na koľko na LV nie je zapísané žiadne vecné bremeno je povinný v prípade iného dôležitého záujmu toto strpieť. P. Čavojský R. informoval, že jeho právny zástupca komunikuje vo veci s Obcou Poruba a ďalšie kroky budú postupovať súdnou cestou. Starostka uviedla, že celú záležitosť riešila s právnikom zastupujúcim obec a o ďalšom postupe bude priebežne informovať.
         Pani Hanková T. žiadala aby bolo v prípade, že firma Comtel odstúpi od zámeru výstavby a ,,dedinská lúka” nebude predaná inej osobe zapísané, že bude prvá v poradí, ktorá bude mať možnosť žiadať o časť tohto pozemku ako náhradu za jej pozemok, ktorý prenajala obci, prípadne odkúpiť časť tejto pracely. Starostka uviedla, že pani Hanková je majiteľkou pozemku pod cintorínom a obec jej tak platí za ročný prenájom. Pani Hanková uviedla, že pani starostka jej prisľúbila, že ak obec bude mať k dispozícii nejaký pozemok bude pani Hankovej ponúknutý ako náhradný pozemok. Uviedla, že už v čase uzatvorenia zmluvy mala obec vo vlastníctve pozemok ,,dedinskej lúky” a spýtala sa prečo jej vtedy nebola ponúknutá časť z tohto pozemku. 
      Pán Ing. Kurbel tlmočil nespokojnosť rodičov detí z MŠ, nakoľko tieto deti nacvičovali program na rozvietenie vianočného stromčeka a nakoniec tam nevystupovali. Starostka uviedla, že deti z MŠ nikdy na zažínaní stromčeka nevystupovali a ak mali niečo pripravené, mali o tom informovať obecný úrad.

K bodu č. 22
          Pán poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne schválený. Pán poslanec P. Čavojský nebol pri hlasovaní prítomný, nakoľko bol z pracovných dôvodov nútený odísť zo zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 23
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.














Overovatelia:         

Jozef Belák
Peter Čavojský

                                                                              
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

