 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 12. 06. 2012 o 18, 00 hod. 
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 453/2012

            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
Vystúpenie Obce Poruba zo Spoločnej úradovne Bojnice
Kritický stav financovania chodu Základnej školy v Porube
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
Návrh VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej služby
Prenájom časti pozemku – p. č. 144/16
Žiadosť o kúpu pozemku p. č. 2301/1
Zámer výstavby nájomných bytov
Informácia o liste vlastníctva na pozemky pod spojovaciu cestu Poruba – Kanianka
Návrh na zrušenie školskej knižnice
Správa o činnosti OcÚ v I. polroku 2012
Správa o činnosti komisií pri OZ v I. polroku 2012
Rôzne
Diskusia
Pripomienky občanov
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu č. 1
      Na úvod starostka obce Ing. Helena Čavojská privítala prítomného starostu obce Lazany a starostu obce Kanianka, zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, 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
       Starostka uviedla, že v minulosti 17 obcí vytvorilo Spoločnú úradovňu v Bojniciach. Naľko sa neustále zvyšujú príspevky na obyvateľa, zvyšujú sa tiež mzdové náklady, poštovné a ďalšie, obce  Kanianka, Lazany, Nedožery – Brezany a Poruba sa rozhodli vystúpiť zo Spoločnej úradovne v Bojniciach a túto činnosť pokrývať úväzkovou prácou – zamestnaním pracovníčky – živnostníčky s dostatočnou kvalifikáciou, ktorá by vykonávala prácu v stavebnej oblasti a v oblasti opatrovateľskej služby. Ako dôvod tohto rozhodnutia uviedla priblíženie pracoviska k občanovi a tiež pokles mzdových a ďalších výdavkov spojených s činnosťou Spoločnej úradovne. Starostka poprosila o vyjadrenie prítomného starostu obce Lazany a obce Kanianka. Starosta obce Lazany p. Karol Boško poukázal na finančnú náročnosť činnosti Spoločnej úradovne a tiež na vzdialenosť, ktorá spôsobuje ďalšie náklady a zdĺhavé konanie s tým spojené. Starosta obce Kanianka p. Ing. Ivor Husár taktiež poukázal na zaťaženie obcí pri prenesení výkonu štátnej správy na obce a s tým spojené finančné náklady , ktoré obci vznikajú. Starostka otvorila diskusiu k tejto téme. Pán poslanec Beňo vyjadril názor, že v rámci šetrenia finančných prostriedkov v terajšej zložitej situácií obcí by tento krok bol pre obec prínosom. Pán MUDr. Marko sa spýtal na približný počet konaní v rámci obce Poruba, na čo mu pani ekonómka poskytla požadované informácie. Pán Jozef Tisaj podotkol, či je prijatie jednej zamestnankyne v rámci 4 obcí dostatočne efektívne, na čo mu p. starostka uviedla, že v rámci Spoločnej úradovne sú na jednu oblasť zamestnané až 4 pracovníčky. Starostka vyzvala hlasovať poslancov za schválenie vystúpenia obce zo Spoločnej úradovne. Vypovedanie zmluvy Spoločnému obecnému úradu v Bojniciach tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5 
   Starostka uviedla, že drasticky klesol počet zapísaných žiakov do ZŠ Poruba a obec v dohadovacom konaní viackrát riešila dofinancovanie chodu školy. Uviedla, že z počtu 32 žiakov k 1. septembru ich bude 27. Pri predložení návrhu riaditeľky ZŠ sa došlo k záveru, že obec by musela dofinancovať približne 19 000 eur  na školu a v rozpočte obce nie je takáto finančná rezerva. Stúpajú tiež ceny za energie. Nakoľko rodič sa rohoduje o zápise dieťaťa do školy nie je isté zapísanie potencionálnych žiakov do tejto školy. Uviedla tiež, že ak by obec z  finančných problémov prestala uhrádzať faktúry hrozí, že sa dostane do nútenej správy a to si obec nemôže dovoliť a výstavbou bytoviek nie je zaručené zvýšenie počtu detí. Škola dostáva financie na počet žiakov a pri poklese pod 30 žiakov sa dostáva do mínusových položiek. Výstavbou nájomných bytov by pre obec spolufinancovanie predstavovalo cca 30 000 eur. Ak by sa výstavba uskutočnila obec sa musí uchádzať o úver a pokial sa bude financovať škola nebude schopná splácať úver. Ďalším výdavkom pre obec je doplácanie na odvoz komunálneho odpadu a preto je zložité v rámci finančných možností obce zabezpečiť všetko. K tejto téme starostka otvorila diskusiu. Pani riaditeľka školy poukázala na problémy občanov na udržiavanie školy. Počet učiteľov podľa nej súvisí s mentalitou ľudí v tejto dedine. Pri znížení stavu zamestnancov sa niektorí rodičia vyjadrili, že nebudú ochotní umiestniť svoje dieťa v ZŠ Poruba. Počet učiteľov odôvodnila kvalitou vyučovania. Uviedla, že učiteľky nepracovali na plný úväzok a vyvíjali činnosť, za ktorú im nebolo zaplatené. Riaditeľka pripravila 7. variantov, ktoré tvoria prílohu k zápisnici – pokiaľ by sa prepustila jedna učiteľka, ušetrili by sa nejaké financie ale na úkor kvality vyučovania . Uviedla, že učiteľky pracovali aj keď to nemali zaplatné, aby si udržali stav detí. Poukázala na množstvo zamestnancov, ktoré nebolo na záťaž obci ale pri poklese počtu detí sa musí doplácať na chod školy. Uviedla, že krúžky učia učiteľky nad svoje úväzky a pracovníčka na krúžkoch bola preto, lebo sa jej nemusel vyplácať taký obnos financií ako učiteľkám. Uviedla názor, že v malej škole je učiteľ schopný priblížiť sa k žiakovi a zohľadniť pri vyučovaní aj ostatné okolnosti, ktoré to ovplyvňujú. Pani ekonómka uviedla, že obec bude doplácať približne 19 700 eur a další rok predpokladá cca 21 200  eur bez nákladov na energie a nakoľko podľa rokov praxe sa zvyšujú aj mzdy pri variantoch, ktoré uviedla p. riaditeľka by aj tak ostalo 15 000 eur na dofinancovanie, ktoré obec nemá. Starostka uviedla, že štát preniesol na obce záťažové činnosti , ktoré sú finančne náročné a nie je možné ich uhrádzať. Pán Beňo vyjadril názor, že je predpoklad ušetrenia finačných prostriedkov a je otázka rozhodnúť sa buď pre financovanie výstavby nájomných bytov alebo sa bude financovať škola s neistým výsledkom. Uviedol, že zo strany rodičov a občanov neboli žiadne pripomienky na pedagogickú činnosť školy, ale  predpoklad naplnenia počtu detí v škole nie je do budúcnosti istý a preto je možné zvážiť len jednu možnosť buď financovať školu alebo výstavba bytov. Starostka uviedla, že legislatíva určuje termíny na zrušenie školy a obec  musí túto otázku riešiť teraz, inak by tento rok musela financovať cca 20 000 eur na chod školy. Poukázala na riešenie situácie aj v susedných obciach, kde boli nútení pristúpiť k takýmto rozhodnutiam a obec  musela pristúpiť k zvyšovaniu daní. Pán MUDr. Marko sa spýtal na predpokladaný počet detí do budúcnosti, na čo mu pani riaditeľka odpovedala, že na ďalšie roky je predpoklad zvýšenia počtú detí ale v prípade, že žiadne dieťa nenastúpi do inej školy alebo sa neodsťahuje. Poslanci sa zhodne vyjadrili, že počet detí pre budúce roky nie je záväzný. Starosta obce Lazany reagoval a vyjadril sa, že situácia nie je jednoduchá a informoval o stave detí v ZŠ Lazany, ktorá momentálne s financovaním nemá problém, ale systém štátneho školstva ju núti bojovať o počet detí. Poukázal na to, že  v priebehu rokov hrozí možné zrušenie aj okolitým školám, nakoľko počet žiakov stále klesá.  Vyjadril sa, že v rámci školského obvodu sa prepláca cestovné žiakom a uviedol možnosť osobného stretnutia s riaditeľkou ZŠ Poruba, kde by v rámci personálnych zmien v ZŠ Lazany došlo k zamestnaniu učiteliek zo ZŠ Poruba a vyjadril ochotu pomôcť. Starosta obce Kanianka taktiež uviedol, že každá obec je nútená podobné problémy riešieť a takáto situácia hrozí aj v susedných obciach. Starotka poprosila prítomných starostov o personálnu pomoc v prípade zrušenia ZŠ v Porube. Potom vyzvala poslancov hlasovať za zrušenie školy.Nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov bolo zrušenie odsúhlasené.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 1 poslanec
Zdržal sa: 2 poslanci
          
K bodu č. 6
           V tomto bode hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.Návrh bol poslancami jednohlasne odsúhlasený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7
          Ekonómka obce prečítala návrh uznesenia, nakoľko poslanci mali k dispozícií potrebné materiály k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8 
          Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 9 
         V tomto bode sa riešil návrh úpravy rozpočtu na rok 2012. Ekonómka obce uviedla, že ide o drobné úpravy alebo presuny a rozpočet ostáva vyrovnaný. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10
         Hlavný kontrolór v tomto bode doporučil schváliť návrh úpravy rozpočtu na rok 2012.

K bodu č. 11 
         V tomto bode starostka informovala o plánovanej zmene zákona o sociálnych službách. Uviedla, že momentálne zákon  umožnňuje vymáhať min. 50 % výšky výdavkov spojených s poskytovaním sociálnych služieb a navrhuje poslancom prijať sumu hodinovej sadzby 1,80 eur za úhradu nákladov, nakoľko v obci si rodiny riešia zamestnanosť svojich príslušníkov na úkor obce. Prijatie VZN č. 1/2012 bolo poslancami jednohlasne schválené.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 12
         Starostka informovala o žiadosti p. Petra Kráľa o dlhobý prenájom pozemku parc. č. 144/16 k. ú. Poruba. Obec na základe žiadosti p. Kráľa schválila prekrytie priekopy pred domom č. 329 z dôvodu sústavných problémov s parkovaním a zamedzovaním prístupu k okolitým pozemkom. Teraz pán Kráľ žiada o dlhodobý prenájom tohto pozemku pre potreby parkovania. Starostka sa vyjadrila, že osobne nedoporučuje schváliť dlhodobý prenájom nakoľko cesta je sprístupnená a zabezpečenie parkovania tiež. Pán poslanec Beňo sa vyjadril, že v minulosti boli viackrát riešené sťažnosti na pána Štefana Kráľa a vzhľadom na pretrvávajúce susedské nezhody taktiež nedoporučuje schváliť dlhodobý prenájom tohto pozemku, nakoľko v prípade riešenia komunikácie by mohlo v budúcnosti dôjsť k určitým problémom. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za neprenajatie pozemku. 
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslancov

K bodu č. 13 
         V tomto bode starostka informovala o žiadosti p. Pavla Čavojského o kúpu pozemku parc. č. 2301/1 k. ú. Poruba, za účelom rozširovania poskytovania služieb v autoservise. V územnom pláne je táto parcela uvedená ako priemyselná zóna.Uviedla tiež, že v prípade predaja tejto parcely náklady spojené s predajom a zavkladovaním znáša kupujúci. P. Beňo sa vyjadril, že v budúcnosti sa plánuje výstavba cesty a aby nedošlo k prípadnému znemožneniu jej výstavby navrhol ponechať   obci 2 bežné metre a predísť tak prípadným problémom. Pán Svitok sa spýtal ako sa pozemky dostali do vlastníctva obce, na čo starostka uviedla, že prípadné námietky musí riešiť na katastrálnom úrade. Poslanci predaj parcely jednohlasne schválili.


Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 14 
         V tomto bode starostka informovala o zámere výstavby nájomných bytov v obci Poruba. Uviedla, že doteraz bolo podaných 31 žiadostí o nájomné byty, z ktorých ale nie všetci záujemcovia spĺňajú podmienky stanovené zákonom. Po rokovaní so stavebnou firmou by obec spolufinancovala cca 30 000 eur. Návrh stavebnej firmy je postaviť 4 bytové domy po 6 bytov s príslušným počtom parkovacích miest. Podľa platného územného plánu je tu možné vystavať max. dvojposchodové budovy. Za bytový dom sa priemeruje plošná výmera a podľa toho sa odvíja výška dotácie. Uviedla, že nájomné sa taktiež odvíja od plošnej výmery bytu a k nájomnému sa pridávajú poplatky za energie. Splátka na 1m2 je približne 2,00 eura. Starostka uviedla, že poslanci sú o zámere informovaní a požiadala ich hlasovať o doporučení za výstavbu bytov. Poslanci doporučenie jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 15 
         Starostka informovala, že dňa 25. 5. 2012 boli na list vlastníctva obce Poruba zavkladované  kúpno-predajné zmluvy na pozemky pod spojovacou cestou Poruba – Kanianka.

K bodu č. 16 
         Riaditeľka ZŠ Poruba informovala o neefektívnosti vedenia školskej knižnice. Starostka vyzvala posalncov k hlasovaniu za zrušenie školskej knižnice. Poslanci zrušenie školskej knižnice jednohlasne odsúhlasili.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 17
         V tomto bode starostka prečítala správu o činnosti OcÚ v I. polroku 2012. Správa tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 18 
         V tomto bode predsedovia jednotlivých komisií predniesli správy o ich činnosti. Správy tvoria prílohu k zápisnici. Pán Beňo za stavebnú komisiu, p. Ing. Foltánová za finančnú komisiu, p. Boško za komisiu pre mládež a šport a p. Hanková za komisiu škosltva a kultúry – táto komisia tento polrok nezasadala.

K bodu č. 19 
         Starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	Starostka pozvala prítomných na oslavy 50. výročia odovzdania budovy ZŠ Poruba do užívania, ktoré sa budú konať 15. júna 2012 o 16,00 hod. v areáli budovy školy.

Stav kanalizácie – primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba informoval starostov o pozastavení verejného obstarávania na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd hornej Nitry
Riaditeľ nemocnice s poliklinikou Bojnice p. Gerlich informoval o nepriaznivom stave nemocnice, ktorá by mala fungovať do konca júna 2012. Po tomto termíne bude zabezpečovať len základnú starostlivosť a pacienti budú odkázaní na nemocnicu v Trenčíne.
Starostka informovala o pripravovaných akciách: 
23. 06. 2012 – uličkový futbalový turnaj
17. 07. 2012 – futbalový turnaj o pohár starostky obce
21. 07. 2012 – OZ Klub mládeže – prehliadka talentov v speve
04. 08. 2012 – DHZ pohárová súťaž
25. 08. 2012 – oslavy SNP – organizované DHZ Poruba
	starostka informovala o návrhu úpravy platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 po novele z r. 2011. Plat starostky po určení poslancami predstavuje sumu 1 807 eur.


K bodu č. 20 a 21

         Pán M. Čavojský sa spýtal, kedy nastal kritický stav školy a poukázal na to, že obec mala vhodnejším spôsobom informovať o tomto stave. Ďalej sa spýtal aký je predpoklad opätovného otvorenia školy, na čo mu starostka uviedla, že ľudia ktorí majú záujem na riešení situácie sú dostatočne informovaní a osobne nevie, či niekedy znovuotvorenie školy nastane, nakoľko počet potencionálnych žiakov je neistý.
Pán poslanec Beňo sa vyjadril, že budova je majetkom obce a bude sa musieť hľadať riešenie na jej udržiavanie. Ďalej uviedol, že prípadné znovuotvorenie školy je otázne a môže sa len predpokladať budúci stav. Podotkol, že aj pri brigádach na škole alebo škôlke  záujem zo strany rodičov bol minimálny a tiež, že očakáva emocionálne prejavy občanov na zrušenie školy.
Starostka sa vyjadrila, že hlasovanie poslancov za zrušenie školy nie je ich vinou ale vzhľadom na finančnú situáciu obce bolo nutné pristúpiť k takémuto riešeniu.
Pán MUDr. Marko poznamenal, že zastupiteľstvo by sa malo vyjadriť ako sa ďalej bude postupovať s údržbou školy a jej celkovou prevádzkou.

K bodu č. 22 
         Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 16 
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.



                   
Ing. Foltánová Eva
Peter Čavojský


                                                                                
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

