 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 10. 10. 2012 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 690/2012

            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 8 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Zúčastnený bol aj hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš. Ing. Stanislav Kurbel ospravedlnil svoju neprítomnosť.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej 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
	Určenie počtu detí v materskej škole
	Spolufinancovanie výstavby obecných nájomných bytov
	Prejednanie odpredaja dedinskej lúky k. ú. Poruba p. č. 2999/1 (5 306 m2) a 2998/2 (4972 m2)
	Odpredaj časti p. č. 184 k. ú. Poruba
	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: 8 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: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
     Starostka informovala prítomných o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Silvie Hankovej. Ďalším v poradí podľa hlasovania je Ing. Stanislav Kurbel, ktorý ale nebol prítomný zasadnutia a svoju neprítomnosť ospravedlnil. Doplnenie OcZ sa preto uskutoční na nabližšom zasadnutí OcZ.

K bodu č. 4
       Z posledného zasadnutia OcZ, konaného dňa 21. 08. 2012 bolo prijaté Uznesenie č. 4/2012, v bode F. OZ poveruje: Obecný úrad iniciovať ďalšie stretnutie s firmou Comtel za účelom prednesenia vizualizácie výstavby RD. Toto uznesenie bolo splnené. Vyhodnotenie plnenia uznesenia tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 5
   Ekonómka obce uviedla, že na základe novelizovaného zákona o výchove a vzdelávaní môže zriaďovateľ zvýšiť max. počet detí a preto sa navrhuje v šk. r. 2012/2013 v MŠ nasledové zvýšenie:
	triedy 3 a 4 ročné – zvýšenie poštu o 7 detí (max. počet 27)
	triedy 5 a 6 ročné – zvýšenie počtu o 3 deti (max. počet 25)

Riaditeľka MŠ p. Beňová uviedla, že toto zvýšenie by na príslušné obdobie doporučila schváliť nakoľko boli prijaté aj deti mladšie ako 3 roky a tiež uviedla, že v ďalších rokoch sa bude dodržiavať zákonom určený počet detí. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za prijatie navrhovaného zvýšenia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov
         
K bodu č. 6
           Starostka obce informovala o predložení návrhu rozpočtu MF, ktorý vláda odobrila. V tomto návrhu minister financií p. Kažimír navrhuje zrušenie dotácia na výstavbu, ktorá predstavovala rozsah od 0% do 30%. Z tohto dôvodu sa s výstabou obecných nájomných bytov v najbližšej budúcnosti nedá počítať nakoľko spolufinancovanie by si obec nemohla dovoliť a tiež by ani nedostala úver v takej výške. Firma, ktorá mala plánovanú výstavbu uskutočniť z tohto dôvodu odchádza do obcí, ktoré majú takéto finančné možnosti.


K bodu č. 7
          V tomto bode sa diskutovalo o odpredaji obecnej lúky, s čím súvisela aj žiadosť p. Róberta Čavojského, bytom Košovská 187/34, Kanianka, ktorý dňa 14. 09. 2012 doručil na OcÚ Poruba žiadosť o prijatie vecného bremena na privádzač vody k MVE v k. ú. Poruba. Starostka prečítala žiadosť a k nej priložené podklady. V roku 1983 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu MVE. Na základe týchto podkladov bolo zistené, že faktický stav nesúhlasí so stavebným povolením, nakoľko stavba MVE je umiestnená na p. č. 2998/2, ktorá nie je uvedená v právoplatnom stavebnom povolení a tiež neboli dodržané podmienky uvedené v stavebnom povolení. Na základe tohto sa teda jedná o čiernu stavbu. Ďalej uviedla, že táto stavba nebola p. Čavojským priznaná v daňovom priznaní a tiež neboli obci uhrádzané žiadne peniaze za užívanie verejného priestranstva, nakoľko sa jedná o obecnú parcelu.  Starostka tiež uviedla, že podľa dostupných informácií z ÚRSO bola MVE p. Čavojského v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2012 nefunkčná. Pán Čavojský však uviedol, že má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou a tá mu za dodávky energie platí. K nesúladu reálneho stavu so stavebným povolením uviedol, že si nie je vedomý, že by bola stavba postavená na zlej parcele a vraj je to chyba osôb zodpovedných za PD a   úradníkov. Pán poslanec Beňo, predseda komisie výstavby uviedol, že stavba bola reálne postavená na parcele, ktorá nie je uvedená v stavebnom povolení a preto ide o čiernu stavbu. Poslanec D. Škultéty požiadal hl. kontrolóra o vyjadrenie sa k situácií, ktorý potvrdil, že z právneho hľadiska je to tak ako uviedla starostka. Poslanec J. Belák sa spýtal p. Čavojského akú má MVE budúcnosť, na čo mu odpovedal, že pokiaľ je v potoku málo vody musí čakať na zrážky a potom elektráreň zapne. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za zavkladovanie vecného bremena na privádzač vody k MVE na LV. Poslanci túto žiadosť jednohlasne zamietli.

Hlasovanie:
Za: 0 poslancov
Proti: 8 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
         K odpredaju obecnej lúky starostka otvorila rozpravu:
Pán Bohuš Gaman uviedol, že v prípade predaja obecnej lúky bude zamedzený prístup 6 rodinám k ich pozemkom, nakoľko jediná prístupová cesta vedie cez lavičku nad potokom, ktorá je umiestnená na spomínanej obecnej parcele.
Poslanec Ľ. Šnirc sa spýtal, či by bolo možné zvýšiť počet RD v prípade záujmu oproti plánovanej výstavbe. Zástupca firmy Comtel p. M. Furjal uviedol, že reálna výstavba domov je približne 4-5 domov hornej časti lúky a 3- 4 RD v dolnej časti.
Starostka sa spýtala, či by bola firma ochotná  urobiť si prieskum aj medzi občanmi Poruby. Pán Furjel uviedol, že v spolupráci s OcÚ pripadá do úvahy aj táto možnosť.
Starostka sa spýtala na približný odhad ceny za RD, načo pán Furjel uviedol, že základná cena RD na kľúč by sa mohla pohybovať od 50 000 € a viac. Taktiež uviedol, že ide o cenu bez pozemku. Zástupca firmy Comtel priniesol na OcÚ DVD nahrávku, ktorá znázorňuje zámer vástavby. Táto prezentácia bola prístupná počas zasadnutia OcZ  prítomným občanom a poslancom. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za odpredaj obecnej lúky.  Pán poslanec František Horváth, Peter, Beňo, Jozef Belák, Ľuboš Šnirc a poslankyňa Ing. Eva Foltánová boli za odpredaj. Poslanec Dušan Škultéty, Peter Čavojský a Peter Boško boli proti odpredaniu. Odpredaj parcely bol týmto schválený. Starostka uviedla, že o ďalších krokoch bude informovať na najbližších zasadnutiach.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 3 poslanci
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8
         V tomto bode sa jednalo o odpredaj časti p. č. 184, o ktorú pred časom požiadal p. I. Škultéty, bytom Poruba 407 a tento odpredaj mu bol schválený. Naľko bol chybou geometrov vyhotovený chybný geometrický plán, kde p. Škultétymu zamerali o 50 m2 menej požiadal o odpredaj aj zvyšnej časti. Poslanec P. Beňo sa vyjadril, že pri sobnej obhliadke komisie výstavby dospeli k názoru, že v prípade predaja zostáva postačujúca výmera na prípadné dobudovanie cesty a nedošlo by k žiadnemu obmedzeniu. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za odpredaj časti parcely č. 184, k. ú. Poruba o výmere 125 m2. Poslanci odpredaj jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9
V tomto bode starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	poprosila poslanca p. Bošku o doriešenie situácie pri trénovaní FO TJ Magura Poruba a DHZ Poruba. Nakoľko vznikali konfliktné situácie, keď sa na futbalovom ihrisku stretli obe mužstvá, bolo by vhodné zostaviť harmonogram tréningov aby sa týmto situáciam predchádzalo. Pán Gaman a poslanec Boško sa vyjadrili, že ihrisko sa kosí kvôli futbalistom a preto ak tam chcú hasiči trénovať nech, sa aj oni podieľajú na kosení a udržiavaní ihriska. Na to starostka reagovala tým, že obec platí správcu ihriska (p. Gamana) za kosenie a jeho prácu nebudú vykonávať hasiči a ihrisko má byť podľa podmienky z eurofondu prístupné všetkým zložkám obce.
	informovala o zahájení územného konania na spojovaciu cestu Poruba – Kanianka. Uviedla, že zámer vybudovania cesty sa každoročne predkladá na TSK, ktorý teraz tento návrh spracoval.
	informovala, že už dlhšiu dobu sú na Ocú Poruba zasielané listy od majiteľov nevysporiadanej parcely č. 648, k. ú. Poruba s požiadavkou na doriešenie situácie . Uviedla, že obec v tejto veci už nebude konať a žiadateľom odporučila vymáhať svoje práva prostredníctvom súdu. Pán J. Škultéty, bytom Poruba 81 zamedzuje prístup smetiarskeho auta a znemožňuje tým odvoz komunálneho odpadu rodinám, ktoré majú v okolí tejto parcely umiestnené smetné nádoby. Pán Milan Pieš zamestnanec spoločnosti TEZAS, spol. s r. o. taktiež nevyviezol občanom spomínanej uličky odpad.
	informovala, že obec sa zapojila do ,,Programu obnovy dediny” s cieľom dobudovania parkoviska a napojenie cestnej siete pri kostole.
	taktiež informovala, že obec sa opätovne zapojila do výzvy z ,,envirofondu” a uchádza sa o prostriedky na ošetrenie chránených líp pri kostole a biokomposterov do domácností.
	informovala o finančnej pomoci  obce v sume 660 € na odvodnenie uličky pri p. J. Tisajovi, ostatné náklady si obyvatelia hradili z vlastných zdrojov.
	informovala o zámere obce uverejniť výzvu do regionálneho týždenníka na prenájom priestorov ZŠ Poruba na administratívne alebo skladové priestory. Nakoľko sa škola temperovať musí touto formou by bola možnosť zaplatiť náklady s jej udržiavaním. Starostka vyzvla poslancov o hlasovanie za schválenie návrhu uverejnenia tejto výzvy. Tento zámer poslanci jednohlasne schválili.

	Hlasovanie:
	Za: 0 poslancov
	Proti: 8 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10 a 11
    P. Anastázia Škultétyová sa spýtala, kto bude financovať rúry, ktoré boli zakúpené na odvodnenie uličky pri p. J. Tisajovi. Poslanci a starostka uviedli, že návrh zástupcu majiteľov poškodzovaných domov p. J. Tisaja bol taký, že žiadal o zabezpečenie a financovanie prác spojených s osadením rúr od obce a ďalšie náklady, že si majitelia uhradia z vlastných zdrojov. Tento návrh bol poslancami aj odhlasovaný.
     Pán poslanec Čavojský sa spýtal, čo bude teraz s budovou školy a vyjadril názor, že prečo sa zrušila škola, keď sa nakoniec nebudú ani stavať bytovky a poslanci zrušili školu s tým, že peniaze potrebné na dofinancovanie školy sa použijú pri financovaní výstavby bytoviek a to prostredníctvom úveru a oni tým boli dotlačení k zrušeniu školy.
       Pán Oto Glesk sa spýtal, či je pozemok pod ZŠ vo vlastníctve obce, na čo starostka uviedla, že tento pozemok je majetkom obce. Tiež uviedol, že by bolo vhodné z bezpečnostných dôvodov opíliť lipu pri kríži. Pán Beňo uviedol, že sa informoval o cene plošiny, ktorá by bola potrebná na opílenie lipy a je to finančne náročné. Starostka prisľúbila, že sa spýta na cenu tejto plošiny a tiež poprosila občanov, ak by niekto vedel o niekom, kto by lipu opílil na vlastné náklady s tým, že si môže ponechať drevo aby informoval OcÚ Poruba.
       Pán P. Čavojský poprosil poslancov a starostku aby sa pri uzatváraní zmluvy o predaji obecnej lúky prihliadalo aj na občanov Poruby, ktorí by mali záujem o kúpu RD. Starostka uviedla, že obec sa zaväzuje iniciovať stretnutie so zástupcom firmy a potencionálnymi záujemcami, kde bude možné dohdonúť sa na prípadných podmienkach.
    Pán Tisaj Jozef sa spýtal, čo sa spravilo pre záchranu školy, na čo starostka uviedla dôvody zrušenia školy.
     Pani S. Hanková podotkla, že v programe OcZ, na ktorom sa hlasovala o zrušení ZŠ bol uvedený len ,,kritický” stav školy a mal tam byť uvedený havarijný stav a možno by sa viac rodičov a občanov zaujímalo o školu, na čo starostka uviedla, že p. Hanková ako predsedkyňa komisie pre školstvo a kultúru mala v prvom rade zvolať mimoriadne rodičovské združenie a Radu školy a jediným problémom zrušenia školy bol nízky počet žiakov.
    Starostka poďakovala za brigádnickú činnosť členom z Klubu mládeže na starej škole.  

K bodu č. 12
         Poslanec Beňo prečítal návrh uznesenia. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 8 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
Peter Čavojský

                                                                              
Zapísala:                                                               		                         Ing. Helena Čavojská
Lenka Rybárová                                                                                           starostka obce

