 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 14. 05. 2013 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listing
Pod. č. 396/2013

            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 8 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Poslanec Peter Čavojský sa ospravedlnil. 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 odpredaj obecného pozemku parc. č. 171
	Odsúhlasenie textu obecnej kroniky za rok 2009
	Záverečný účet obce za rok 2012 a hodnotiace správy
	Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012
	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: 8 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 František Horváth. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
      Starostka uviedla, že ku kontrole uznesenia z posledného zastupiteľstva boli uložené dve  ukladacie uznesenia. Dňa 21. 02. 2013 bola uzatvorená ,,Zmluva o prenájme pozemku a o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy” medzi Obcou Poruba a firmou ROKO SLOVAKIA, s. r. o. v súlade s uvedenými uzneseniami. Zároveň bola uzatvorená ,,Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na Rozšírenie elektrickej siete NN k bytovým domom a to v súlade s platnou Územnoplanovacou dokumentáciou a so Stavebnou dokumentáciou k bytovým domom na ,,Novostavbu nájomných bytov – 22 BJ Poruba”. Na základe uvedeného boli úlohy z uznesenia splnené v plnom rozsahu. Vyhodnotenie plnenia tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 4
       Starostka  oboznámila prítomných, že na Obecný úrad Poruba bola dňa 09. 05. 2013 doručená žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parcelné číslo 171, k. ú. Poruba od p. Martina Škultétyho, bytom Prievidza. Starostka uviedla, že ide o časť pozemku, ktorú menovaný dlhodobo užíva ale nakoľko hranice pozemku nie sú v súlade so stavom katastra, žiada o odkúpenie tejto časti., konkrétne o 43 m2. Starostka vyzvala poslancov k pripomienkam. Poslanec Peter Beňo sa vyjadril, že podľa nákresu ide o značný zásah do pozemku a nakoľko sa podľa ÚPN obce Poruba v budúcnosti plánuje výstavba miestnej komunikácie, odpredaj tetjo časti by mohol byť problém. Poslanci jednohlasne žiadosť o kúpu obecného pozemku zamietli. Žiadosť tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 0 poslancov
Proti: 8 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
    
K bodu č. 5
       V tomto bode sa schvaľoval text obecnej kroniky za rok 2009. Starostka uviedla, že koncept návrhu bol poslancom zaslaný v dostatočnom časovom predstihu a tiež, že návrh je napísaný v zmysle vyhlášky a na vysokej úrovni. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a tento návrh bol jednohlasne schválený. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
          
K bodu č. 6 a 7
        Starostka uviedla, že návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke a v zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Starostka poprosila hlavného kontrolóra obce o stanovisko k návrhu záverečného účtu. Návrh záverečného účtu za rok 2012 a stanovisko hl. kontrolóra tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
                
K bodu č. 8
Hlavný kotrolór obce informoval o vykonaných kontrolách v I. polroku 2013. Išlo o kontrolu plnenia uznesení v r. 2012, finančnú kontrolu hotovostných a bezhotovostných finančných operácií a kontrolu vymáhania pohľadávok miestnych daní a poplatkov. Pri uvedených kontrolách obec postupovala v súlade so zákonom a neboli zistené závažné nedostatky. Starostka uviedla, že po dohode s bývalou ekonómkou, obec pristúpila k zákonnému vymáhaniu exekúciami, ktoré sa vo väčšine prípadov podarilo. Hl. kontrolór vydal stanovisko k úveru, ktorý bude obec potrebovať pri spolufinancovaní výstavby nájomných bytov. Jedná sa o sumu 40 000 eur a pri súčasných bežných finančných príjmoch dodržala objem 60% celkových príjmov, čo by pre obec  nemalo znamenať väčšie riziko.
	Starostka informovala o prebiehajúcich opravách na budove školskej jedálne v MŠ firmou Hutira Handlová.
	Informovala o prebiehajúcich opravách výtlkov na miestnych komunikáciách firmou Slovkorekt Liptovský Mikuláš. Uviedla, že vláda SR vyčlenila 8 mil.eur na opravu výtlkov pre mestá a obce a podľa výkazov tvorí obec cca 15 km komunikácie, na  ktoré boli poskytnuté financie z MDVaRR v sume 1 572, 94 eur na vysprávky. Uviedla, že opravovať sa budú najnutnejšie a najhlbšie výtlky, na ktoré bolo objednaných 20 ton materiálu – 240,00 eur/t.
	Informovala, že projekt odkanalizovania Hornej Nitry bol definitívne zmarený. Európska komisia odmietla tento projekt financovať. Od vodárenskej spoločnosti žiadali financovanie vo výške 34 % a z tohto dôvodu spoločnosť od projektu odstúpila. Nakoľko SR sa zaviazala odkanalizovať obce nad 2 000 obyvateľov, obec Poruba do tejto kategórie nespadá a pri podmienke  85%-nej zaviazanosti domácnosti vodárenskej spoločnosti by to bolo viac ako nereálne.    
	Starostka informovala o brigádnickom vybudovaní podkladu pod tribúnu na športový areál a zároveň poďakovala členom futbalovému oddielu. Taktiež poďakovala členom DHZ Poruba a Urbáru pozemkovému spoločenstvu za spoluprácu pri sadení mája.
	Informovala o rokovaní s firmou TEZAS a Mestom Prievidza, ktoré tejto firme vypovedalo zmluvu o zbere a vývoze komunálneho odpadu. Firma prisľúbila, že do konca roka sa bude odvoz komun. odpadu zabezpečovať v našej obci za doterajších podmienok a cene. V budúcom roku  cena za odvoz stúpne a pri súčasnej situácii, kedy obec dopláca cca 6,50 eur na osobu za zber odpadu bude nutné pristúpiť k zvýšeniu sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
	Starostka poďakovala organizátorom za uskutočnenia každoročnej akcie výstupu obcí na Maguru. Celkovo sa akcie zúčastnilo 9 obcí.
	Hl. kontrolór upozornil poslancov na zákonné každoročné prejednanie platu starostky obce. Poslanec Peter Beňo a Ing. Eva Foltánová sa vyjadrili, že vzhľadom k celkovej finančnej situácií, ktorú dokázala obec bez väčších ťažkostí zvládnuť vďaka pani starostke ako aj ekonómke obce a celkovému dianiu v obci by navrhovali zvýšenie aspoň 20 %. Poslanci v tajnom hlasovaní  uviedli navýšenie v %uálnom vyjadrení, ktoré sa po sčítaní a spriemerovaní uvedených čísiel  rovnalo 18,75 %, čo predstavuje sumu 1 893 eur. Poslanec Ing. Stanislav Kurbel mal  k uvedenému navýšeniu pripomienku a podľa neho je terajší základný plat starostky postačujúci a navýšenie pokladá za neadekvátne.

K bodu č. 9 a 10
      Poslanec Peter Boško prečítal a poprosil predsedu kultúrnej komisie o doplnenie plánu kultúrno-spoločenských akcií o nasledovné akcie: uličkový turnaj, turnaj o pohár starostky obce, field day talents, oslavy SNP, turnaj a previerky DHZ Poruba. Pán poslanec sa tiež informoval, či  záujemcovia, ktorí si v minulom roku podali žiadosti o pridelenie nájomných bytov musia znova zaslať tieto žiadosti. Starostka uviedla, že všetky doteraz podané žiadosti sú stále evidované a po vyjasnení všetkých podmienok ako aj výšky nájomného budú všetci oslovení a na základe zákonných podmienok vybraní komisiou, ktorú budú tvoriť poslanci OcZ.
Poslanec Ing. Stanislav Kurbel sa spýtal v akej fáze sa nachádza zmena ÚPN obce. Starostka uviedla, že momentálne plynie zákonná lehota OÚ životného prostredia na vyjadrenie sa k zmene.Taktiež uviedla, že územný plán nerieši konkrétne podmienky aká budova bude postavená , ale využitie pozemku a  že pán poslanec ako stavebný inžinier by to mal vedieť. Ing. Kurbel sa ohradil, že urážanie jeho osoby pani starostkou mu nevadí , ale vyprosí si urážanie jeho rodinných príslušníkov. Starostka žiadala od poslanca vyjadrenie ako urazila jeho rodinných príslušníkov, na čo pán poslanec nereagoval a odmietol o veci ďalej diskutovať. Starostka prehlásila, že si nie je vedomá urážky rodinných príslušníkov pána Kurbela. Podotkla, že ako predseda kultúrnej komisie zatiaľ nezorganizoval ani jedno podujatie, na čo poslanec uviedol, že na to nemá čas,  lebo chodí do práce. Informoval, že by chcel vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku a požiadal o názor poslancov. Taktiež, žiadal o vyjadrenie, či by boli ochotní peniaze z Obecnej rady použiť na zakúpenie odmeny pre víťaza súťaže. Poslanec Peter Beňo a Ľuboš Šnirc sa vyjadrili, že kultúrna komisia mala predložiť návrh a podmienky súťaže a že požadované finančné prostriedky chcel na predchádzajúcich zasadnutiach presunúť pre dôchodcov.
Poslanec Kurbel sa ďalej informoval, prečo túto zimu nebol ani raz spustený vlek. Starostka uviedla, že s firmou TMG viackrát hovorila a podľa nich neboli vhodné podmienky na lyžovanie a umelé zasnežovanie nie je možné riešiť, nakoľko s majiteľmi pozemkov pod vlekom sa nedohodli. Starostka tiež informovala, že konzultovala zmluvu, ktorá bola uzatvorená za predchádzajúceho pána starostu s právnikom a podľa jeho posúdení je nevypovedateľná.
Pán Jozef Tisaj sa spýtal, kto financoval projekt odkanalizovania Hornej Nitry, nakoľko si myslí, že zaplatením tohto projektu boli okradnutí všetci občania. Starostka uviedla, že projekt financovala StVS v sume cca 600 tis. eur a za obdobie šiestich rokov vyplatila dividendy iba raz .
        

K bodu č. 11
          Pán poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 12
         V závere starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.















Overovatelia:                                             
Ing. Foltánová Eva
František Horváth


                                                                                
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                  starostka obce

