 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 23. 08. 2011 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


            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. Ospravedlnení poslanci: Ing. Marta Čavojská – dovolenka, Peter Čavojský – v práci, hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš – dovolenka.

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 zastupiteľstva
	Zmeny a doplnky do Štatútu obce
	Informácia o vykonaných zmenách v rozpočte na základe kompetencií
	Hodnotiace správy za I. polrok 2011
	Návrh VZN č. 3/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poruba
	Návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Poruba
	Organizačný poriadok obce
	Informácia o vypracovaní vnútornej smernice o verejnom obstarávaní
	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 poslancami 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 shcváleného programu. Zmena nastala len v návrhu overovateľa nakoľko poslanec Peter Čavojský ospravedlnil svoju neprítomnosť a podľa návrhu ho mal nahradiť poslanec Jozef Belák. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 3
          Ku kontrole uznesenia z posledného zastupiteľstva starostka oznámila, že neboli podané žiadne ukladacie návrhy. Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu k zápisnici.


K bodu č. 4
           V tomto bode starostka informovala o zmene v Štatúte obce. Táto zmena nastala len v pomenovaní, kde namiesto hlasovania obyvateľov obce bude miestne referendum.  K tejto zmene neboli podané žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy. Zmenu poslanci jednohlasne odhlasovali.     
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 5
         V tomto bode ekonómka obce prečítala komentár k úprave rozpočtu a informovala o jeho uverejnení na webovej stránke obce a taktiež na úradnej tabuli. Komentár k rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici. K tejto téme starostka otvorila rozpravu. Uviedla stručný postup pri poskytovaní sociálnych služieb občanom a poukázala na rozširujúce sa žiadosti od občanov na poskytovanie týchto služieb, ktoré zaťažujú príjmy a rozpočet obce. Pre porovnanie uviedla susedné obce s vyšším počtom obyvateľov, ktoré majú nižší počet opatrovateliek. Informovala, že obec už teraz na opatrovateľskú službu musí doplácať približne 10 300 eur, ktoré by mohli byť použité na iné účely, napr. pre  ZŠ, kde je tiež nedostatok finančných prostriedkov. Pán Peter Beňo k tejto téme vyjadril názor, že by bolo dobré porozmýšľať zo strany občanov o týchto žiadostiach, pretože sociálne cítenie je jedna vec a stav ekonomiky a rozpočtu obce vec druhá a čerpanie obecného rozpočtu na tieto služby vplýva na všetkých obyvateľov.     


K bodu č. 6
           Ekonómka obce informovala o monitorovacích správach a  podotkla, že podľa predpežných kontrôl za I. polrok obec splnila všetky kritéria. Správa tvorí prílohu k zápisnici.    


K bodu č. 7
           V tomto bode ekonómka informovala o návrhu VZN a uviedla, že KŠÚ určil finančné pásma len pred nedávnom a preto nebolo možné návrh predložiť skôr. Informovala, že poplatky boli konzultované s vedúcou školskej jedálne a tiež, že nevládnym občanom je zabezpečovaný rozvoz stravy a finančné pásmo pokrýva aj tieto náklady obce. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.    
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 8
          Ekonómka predniesla návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa upravuje VZN č. 2/2009 a podotkla, že takáto zmena bude prijatá v rámci 17 obcí v okrese spolu so mestom Bojnice. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov     


K bodu č. 9
         V tomto bode starostka uviedla, že Organizačný poriadok obce bol uverejnený na úradnej tabuli a to ako vnútorná smernica, ktorú poslanci neschvaľujú iba berú na vedomie.


K bodu č. 10
          Pani ekonómka informovala o vypracovaní vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, ktorá síce bola už vypracovaná v roku 2008 ale na základe zmien v zákone sa teraz aktualizovala. Uviedla tiež, že túto smernicu neschvaľujú poslanci, len berú na vedomie a podľa tejto smernice sa bude postupovať pri verejnom obstarávaní       


K bodu č. 11
             V tomto bode starostka uviedla:
	zapojenie sa obce Poruba do potravinovej pomoci EÚ. O túto pomoc požiadalo 115 obyvateľov našej obce. V rámci ekonomického šetrenia sa dohodol s obcami Lazany, Kanianka a Nedožery-Brezany spoločný dovoz týchto potravín, ktorý by sa mal uskutočniť do kona tohto roka.

	informácia o možnosti uverejniť svoje kontaktné údaje pre malých podnikateľov a živnostníkov v obci na webovej stránke obce.
	poďakovanie organizátorom futbalového turnaja, ktorý sa konal 30. 07. 2011 aj keď s menšími nedostatkami a členom Klubu mládeže, ktorý pripravili akciu, ktorá sa konala 06. 08. 2011
	žiadosť o pridelenie hasičského auta z iniciatívy mladých hasičov a tiež poďakovanie DHZ Poruba, ktorého členovia absolvovali preventívne prehliadky v rámci obce.
	informácia o vychystávaní prisľúbenej poslednej časti dreva na strechu v MŠ od urbáru lesné spoločenstvo



K bodu č. 12 a 13
              Starostka obce otvorila diskusia a vyzvala občanov a poslancov na prípadné dotazy alebo pripomienky.
	pán Miroslav Gaman informoval o náhrade stromov v športovom areáli a nedokončených úpravách, konkrétne nepozváranej striedačke. Pani starostka prisľúbila spojenie s Ing. Lašom aby došlo k náprave.
	pán Dušan Škultéty sa chcel informovať o plánovanej rekonštrukcii obchodu Coop Jednota, ale nakoľko sa jedná o investičnú akciu mimo kompetencií úradu starostka podala len stručné informácie o postupe.
	pán Peter Boško na výzvu starostky informoval o príprávach na vatru, ktorá sa bude konať 27. augusta 2011 a uviedol predpokladané náklady zhruba v sume 300 eur.


K bodu č. 14
             Poslanec Peter Beňo prečítal návrh uznesenia. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky a bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 15
         Starotska obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Overovatelia:                                             
Ing. Foltánová Eva
Jozef Belák


   
                                                                                
Zapísala:                                                               		Ing. Helena Čavojská v.r.
Lenka Rybárová                                                                  starostka obce

