 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 12. 02. 2013 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 198/2013

            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 7 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Poslanci Peter Čavojský a František Horváth ospravedlnili svoju neprítomnosť.

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
	Otváranie obálok - cenových ponúk k odpredaju dedinskej lúky – KÚ Poruba p. č. 2999/1 (5 306 m2 ) a 2998/2 (4 972 m2)
	Prezentácia projektu nájomných bytov
	Návrh plánu kultúrno-spoločenských akcií v roku 2013
	Zmena konateľa v Poruba s. r. o.
	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. Program bol doplnený o bod ,,Prejednanie predaja parcely č. 2301/1 – ostatné plochy o výmere 1 036m2 “. Prednesený program bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 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 overovateľa Petra Čavojského, ktorý ospravedlnil svoju neprítomnosť a podľa návrhu ho nahradil poslanec Ľuboš Šnirc. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 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
       Starostka obce uviedla, že na základe uznesenia č. 6/2012/F/1, ktorým bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj ,,dedinskej lúky” bola na Obecný úrad doručená jediná obálka a to od firmy Comtel, spol. s r. o., Opatovce nad Nitrou. Starostka obce poprosila hl. kontrolóra o otvorenie obálky prečítala cenovú ponuku firmy, ktorá predstavovala sumu 20 000 €. Nakoľko nebola splnená podmienka min. sumy 68 500 € považuje verejnú obchodnú súťaž podľa zákona za zmarenú. Obálka so všetkými prílohami tvorí prílohu k zápisnici. Starostka tiež informovala o skutočnosti, že odpredaj parcely č. p. 2301/1, k. ú. , ktorý bol schválený p. Pavlovi Čavojskému, Poruba 428 bol na základe rozhodnutia Správy katastra Prievidza zrušený z dôvodu nesúladu so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb., nakoľko išlo o osobu blízku poslancovi OcZ Poruba sa odpredaj  tejto osobe nemôže uskutočniť priamym predajom.
K obom bodom starostka otvorila rozpravu:
Pán MUDr. Milan Marko upozornil poslancov, že ak chcú schváliť nové uznesenie musia najprv zrušiť to pôvodné o odpredaji parcely pre p. Čavojského P.
P. Pavol Čavojský sa spýtal na možnosť prepisu žiadosti o odpredaj pozemku na tretiu osobu, čím by sa zamedzilo rozporu v príbuzenských vzťahoch. Poslanci sa jednohlasne vyjadrili, že súhlasia s priamym predajom pôvodnej parcely priateľke p. Čavojského. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za priamy predaj  a ten bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
    Starostka obce upozornila, že firma Comtel doteraz dodržala všetky podmienky, ktoré jej poslanci uložili a žiadala o vyjadrenie k odpredaju ,,dedinskej lúky“ a uviedla, že suma, ktorú poslanci požadovali je v porovnaní s ostatnými odpredajmi obecného majetku diskriminačná.
Pán Furjel – zástupca firmy Comtel sa vyjadril, že firma splnila všetky podmienky, ktoré jej boli zadané a nakoľko mala záujem o dedinskú lúku aj ďalšia osoba, bola vyhlásená verejná obchodná súťaž a je podľa neho prinajmenšom neslušné, že potencionálny záujemca sa súťaže ani nezúčastnil.  Taktiež upozornil, nakoľko sa po obci šírili reči, že starostka obce nedostala a ani jej nebol ponúknutý žiadny úplatok.  Pán Furjel sa vyjadril, že doteraz o pozemok nikto neprejavil záujem a doterajšie konanie niektorých poslancov považuje za zámerné zmarenie predaja pozemku a tiež dodal, že po doterajších prieťahoch s odpredajom pôvodný investor od svojho zámeru ustúpil, ale prišiel ďalší.  Uviedol, že viacerí občania rozprávali, že firma žiada za domy na kľúč vysokú sumu, ale pri porovnaní s cenami v susedných dedinách ceny firmy Comtel boli o niekoľko tisíc eur nižšie a nie firma požaduje privysoké ceny, ale poslanci stanovili vysokú cenu za pozemok a to sa odrazí na drahších domoch a pozemkoch. Upozornil poslancov, že nakoľko na predchadzajúcich  zastupiteľstvách bol odsúhlasený predaj pozemku a firma bola jediný účastník verejnej obchodnej súťaže poslanci sú povinný prerokovať odpredaj.
Pán Fitzel sa spýtal ako sa prišlo k cene 68 500 eur za pozemok, nakoľko sa predchádzajúceho zastupiteľstva nezúčastnil, na čo mu starostka vysvetlila postup pri stanovení ceny, ktorú určili poslanci. Pán Fitzel podotkol, že táto cena je za dedinskú lúku nereálna a pri prípadnom záujme niektorého z občanov by nebol nikto ochotný zaplatiť takúto sumu a poznamenal, že s výstavbou domov súhlasí a vždy keď sa v obci niečo plánuje radšej sa všetko zamietne a nič sa nedeje.
Pán Jozef Tisaj a pani Zdenka Weissová sa spýtali, čo bude s existujúcou cestou a či má firma v pláne nejako cestu upraviť, prípadne opraviť. Zástupca firmy uviedol, že cesta je zakreslená a ostane zachovaná a začiatok cesty plánuje firma čiastočne opraviť.
Starostka požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k odpredaju:
Pán Peter Beňo uviedol, že keď sa rozhodovalo o cene jeho návrh sa zdal ostatným  nízky a mali by sa zamyslieť nad reálnou hodnotou pozemku a pouvažovať, či radšej nepredať pozemok za ponúkaných 20 000 eur  za cenu ďalšieho rozvoja obce.
Pani Ing. Foltánová sa vyjadrila, že by mali prehodnotiť prijaté uznesenie o min. cene  a nakoľko o pozemok nemal doteraz nikto záujem súhlasí s odpredajom za 20 000 eur.
Pán Šnirc uviedol, že podľa neho je ponúkaná cena nízka, ale navrhol hlasovanie za odpredaj za ponúknutú cenu.
Poslanec Dušan Škultéty uviedol, že už na začiatku bol proti odpredaju lúky, ale zároveň uviedol, že by cena pre firmu nemala byť oproti ostatným odpredajom diskriminačná. Tiež upozornil, nakoľko  bolo povedané, že on rozniesol po obci reči, že starostka predala pozemok za 700 eur, že on povdal len toľko, že bol odsúhlasený predaj dedinskej lúky.
Poslanec Peter Boško uviedol, že podľa neho je cena 20 000 eur prinízka a jeho predstava je aspoň 30 000 eur.
Pán Ing. Kurbel sa vyjadril, že je proti odpredaju dedinskej lúky, pretože podľa neho by sa mala ponechať do budúcnosti, pretože viacej ľudí z obce malo o pozemok záujem. Starostka sa spýtala, kto konkrétne mal o pozemok záujem pretože doteraz nikto žiadosť o kúpu nepodal. Poslanec Kurbel neuviedol žiadne konkrétne osoby, ale tvrdil, že viacero občanov by si tam postavilo rodinné domy, načo viacerí reagovali, že vybudovať inžinierske siete na vlastné náklady si nebudú môcť naši občania dovoliť.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie za odpredaj ,,dedinskej lúky” za  cenu 20 000 eur. Tento odpredaj bol schválen. Za odpredaj hlasoval poslanec Belák, Šnirc, Beňo a Ing. Foltánová. Proti odpredaju boli poslanci Boško a Ing. Kurbel a zdržal sa poslanec Škultéty.
Za: 4 poslanci
Proti: 2 poslanci
Zdržal sa: 1 poslanec

K bodu č. 6
       V tomto bode starostka informovala o plánovanej  výstavbe nájomných bytov firmou Roko Slovakia s. r. o. Uviedla, že pôjde o 2 bytové domy s 11 bytmi vrátane podkrovných bytov a pivničných priestorov. Byty sú navrhnuté tak aby sa obec mohla uchádzať o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Tiež uviedla, že pri predbežných výpočtoch predstavujú náklady nájomného cca 205 eur plus energie za trojizbový byt. Ďalej informovala, že výstavba je plánovaná na pozemkoch vo vlastníctve Urbáru pozemkové spoločenstvo Poruba, ktorý zazmluvnil prenájom pozemku na 99 rokov obci s možnosťou postúpiť ho 3.tej osobe. Na OcÚ Poruba bolo doteraz podaných 37 žiadostí o pridelenie nájomných bytov , z toho 26 bolo občanov obce Poruba. Byty sa budú prideľovať na základe zákonných náležitostí. Pre obec bude predstavovať spolufinancovanie pri výstavbe sumu 60 000 eur, na základe zmluvy, ktorá obsahuje, že v prípade že obec nebude schopná zabezepečiť toto spolufinancovanie byty ostávajú vo vlastníctve firmy. Pán poslanec Ing. Kurbel sa spýtal, či sa môžu tieto byty predať inej osobe, na čo mu starostka uviedla, že podľa zákona o sociálnom bývaní sa po dobu 30 rokov nemôžu predať . Pán poslanec Boško sa spýtal, kedy budú byty postavené, na čo mu starostka odpovedala, že podľa zákonných predpisov byty musia byť skolaudované do 15. 02. 2014. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za schválenie finančnej spoluúčasti pri výstavbe, ktoré bolo jednohlasne schválené.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
          
K bodu č. 7
           Predseda komisie pre školstvo a kultúru predložil plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2013 a podľa návrhu bola komisia doplnená o členky Evu Dobrotkovú a Zdenku Weissovú. Starostka informovala, že výstup obcií na Maguru bude spojený s Porubskou 30-tkou a tiež upozornila, že pri prípravách osláv SNP bude tento rok spolupracovať FO telovýchovy Magura Poruba.
         


K bodu č. 8
          V tomto bode uviedla, že z dôvodu odchodu ekonómky obce zo zamestnania, nakoľko bola zvolená za hl. kontrolórku mesta Prievidza, je potrebné zmeniť  konateľa obecnej s. r. o. Poruba, ktorá je momentálne v likvidácii. Na post konateľa navrhla poslankyňu Ing. Evu Foltánovú. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9
         Starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	informovala, že na základe listu na STVaK, v ktorom vyjadrila nesúhlas so znením zmlúv, ktoré predložila spoločnosť prišla organizácia na obecný úrad a informovala ju o problematike, ktorá bude aj programom stretnutia starostov. Nakoľko projekt odkanalizovania Hornej Nitry padol ide o rozčlenenie projektu na 5 malých, ktorý zahrňuje podmienku podpisovania zmlúv o budúcom pripojení až do výšky 80% obyvateľstva obce, čo by v našej obci predstavovalo asi 337 domácností zo 421 predpokladaných prípojok
	informovala o prísľube SAD, Prievidza o presmerovaní autobusového spoja od 01. apríla 2013 z pôvodného spoja, ktorý odchádzal o 13.05 hod. z Poruby do Pravenca. Tento spoj, by mal nahradiť priamy spoj z Poruby do Prievidze a späť. Bližšie informácie budú uverejnené v miestnom rozhlase.
	Informovala o zmene domény webovej stránky obce Poruba, ktorá z tohto dôvodu počas vianočných sviatkov cca 5 nefungovala a tiež upozornila, že zákonnú povinnosť mať webovú stránku majú iba mestá.
	Pozvala prítomných na deň detského folklóru, ktorý sa uskutoční v rámci Zimných slávností Hornonitria, dňa 20. 02. 2013 o 15.00 hod.
	Poďakovala organizátorom detského karnevalu a plesu za bezproblémový priebeh akcie.
	Poďakovala ekonómke obce Ing. Henriete Gebrlínovej za niekoľkoročnú prácu na obecnom úrade v Porube a zároveň zagratulovala k zvoleniu do funkcie hlavnej kontrolórky mesta Prievidza.
	Informovala o petícii mesta Prievidza, za vybudovanie rýchlostnej cesty R2 na Trenčín.


K bodu č. 10 a 11
p. Weissová Zdenka sa spýtala na ďalší zámer s budovou ZŠ, nakoľko mala záujem využívať miestnosť bývalej jedálne na záujmovú činnosť, konkrétne na stretávanie sa mám s deťmi a celých rodín. Starostka uviedla, že kvôli vysokým nákladom a celkovej bezpečnosti v budove nepovažuje túto možnosť za reálnu. Pavol Čavojský ako predseda Klubu mládeže sa vyjadril, že cez týždeň je budova starej školy okrem posilňovne takmer nevyužitá a v prípade záujmu by im bola poskytnutá miestnoť pre ich účely a prisľúbil dohodu. Pani Weissová sa tiež spýtala, či by nebolo možné presunúť preliezky zo škoslkého dvora pri starú školu, na čo starostka uviedla, že ide o cirkevný chránený pozemok a preliezky nespĺňajú bezpečnostné kritéria.


K bodu č. 12
          Pán poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 13
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.











Overovatelia:                                             
Ing. Foltánová Eva
Ľuboš Šnirc


                                                                                
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

