 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 06. 12. 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 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné. Poslankyňa Ing. Marta Čavojská sa vzdala poslaneckého mandátu.

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
	Doplnenie OcZ podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
	Správa o činnosti OÚ za II. polrok 2011
	Správa o činnosti komisií pri OZ za II. Polrok 2011
	Návrh úpravy rozpočtu za rok 2011
	Návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014, stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu
	Návrh rozpočtu na rok 2012-2014, stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
	Časový plán zasadnutí OZ v roku 2012
	Návrh plánu kultúrno-športových aktivít v roku 2012
	Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
	Zásady hospodárenia s majetkom obce
	Návrh VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie školským zariadeniam
	Návrh VZN č. 6/2011 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach
	Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1615 a časť parcely č. 203 k. ú. Poruba
	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: 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 podané žiadne ukladacie návrhy. Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 4
       Starostka informovala prítomných, že poslankyňa Ing. Marta Čavojská, sa vzdala poslaneckého mandátu a teda je potrebné doplniť Obecné zastupiteľstvo o poslanca a podľa zákona nastupuje do funkcie poslanca náhradník, ktorý skončil ako prvý  pod čiarou. Starostka vyzvala Františka Horvátha ako nového poslanca, aby zložil predpísaný sľub poslanca OcZ a na znak súhlasu podpísal pripravené tlačivo. Toto tlačivo a písomné vzdanie sa mandátu poslankyne Čavojskej tvoria prílohu k zápisnici.

K bodu č. 5
       V tomto bode starostka obce prečítala správu o činnosti OÚ Poruba za II. polrok 2011. Správa tvorí prílohu k zápisnici.         
          
K bodu č. 6
           Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií, aby infomovali o ich činnosti za II. polrok 2011.
	predseda komisie výstavby... p. Beňo uviedol, že komisia zasadala v druhom polroku 5-krát a prejednávaných bolo 7 žiadostí o drobnú stavbu a 4 sťažnosti. Poukázal tiež na vyostrujúce sa vzťahy medzi občanmi a taktiež na neopodstatnenosť niektorých sťažností. Správa o činnosti tvorí prílohu k zápisnici.
	predsedkyňa komisie pre školstvo a kultúru, poslankyňa Hanková, informovala o 2 zasadnutiach komisie, ktoré sa týkali programu DIFO a zostavenia plánu kultúrno-športových akcií na rok 2012.
	predsedkyňa komisie pre financie a rozpočet, Ing. Foltánová informovala, že komisia zasadala v druhom polroku 3-krát a prejednávané boli najmä úravy rozpočtu a plán rozpočtu na nasledujúce obdobia. Podotkla, že tieto návrhy boli k nahliadnutiu na webovej stránke a taktiež na úradnej tabuli a doporučila poslancom tieto návrh schváliť.
	predseda komisie pre mládež a telovýchovu, poslanec Boško, informoval o zasadaní komisie pred uskutočnením rôznych podujatí (oslavy SNP, turnaj o pohár starostky...) a vyjadril svoju spokojnosť pri spolupráci s inými združeniami a vyslovil poďakovanie.


K bodu č. 7
          Ekonómka obce informovala o návrhu úpravy rozpočtu za rok 2011. Uviedla, že rozpočtové opatrenia sa týkali najmä presunu finančných prostriedkov kvôli nedoplatkom na energiách a 2 veľké rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkajú zaplatenia zostatku preklenovacieho úveru vo výške 7 000 € a aj z dôvodu poklesu počtu detí v ZŠ dofinancovanie vo výške 5 300 €. Upozornila, že tieto opatrenia bude možné uskutočniť len ak MF SR poskytne finančné prostriedky v takej výške ako je avizované a tiež, ak tento návrh poslanci odsúhlasia. Starostka k tejto téme otvorila rozpravu. Pre vysvetlenie uviedla, že ZŠ dostáva peniaze na počet žiakov ale ostatné náklady už štát nedofinancuje. Ide napr. o zvyšovanie kvalifikácie učiteľov prostredníctvom kreditov, čím rastú prevádzkové a mzdové náklady školy ale finančné príspekvky od štátu už nie. Pán poslanec Beňo sa vyjadril, že podľa neho je rozpočet postavený tak, aby boli obsiahnuté nosné veci a musí sa vychádzať len z toho čo má obec k dispozícii. Starostka uviedla, že aj keď sa niektoré združenia cítili byť dotknuté, že nedostali finančné príspevky na svoju činnosť, aj vďaka tomu sa však podarilo ustáť situáciu v takej miere aby obec mohla normálne fungovať a musí sa tiež prihliadať na potreby všetkých občanov. Starostka vyzvala poslancov aby hlasovali o návrhu úpravy rozpočtu. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8 a 9
V tomto bode ekónomka obce uviedla, že obec musí zostavovať trojročný rozpočet. Prečítala komentár k návrhu rozpočtu a informovala, že návrh bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli a v 10-dňovej lehote k nemu neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy. Stanovisko finančnej komisie doporučuje schváliť  a zobrať na vedomie návrhy rozpočtu na roky 2013-2014. Starostka obce pripomenula, že NR ešte neprijala štátny rozpočet a preto je tento postavený na reálnych číslach a dúfa, že k hlbšiemu prepadu finančných prostriedkov nedôjde. Upozornila na fakt, že obec vynakladá nemalé finančné prostriedky napr. na chod spoločnej úradovne, nakoľko štát síce presunul kompetencie na obec ale bez finančného krytia ako aj na neustále narastajúce žiadosti o opatrovateľskú službu, ktoré v značnej miere zaťažujú rozpočet obce. Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu programového rozpočtu a k návrhu rozpočtu. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici. Návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 a návrh rozpočtu na rok 2012-2014 bol poslancami jednohlasne odsúhlasený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10
          Starostka informovala, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je zastupiteľstvo povinné  zasadať min. raz za 3 mesiace a prečítala časový plán zasadnutí na rok 2012. Tento plán bol poslancami jednohlasne schválený. Plán tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11
       V tomto bode poslankyňa Hanková prečítala návrh plánu kultúrno-športových aktivít v roku 2012. K tomuto návrhu neboli podané žiadne námietky alebo pozmeňujúce návrhy. Plán bol jednohlasne poslancami schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 12
          Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 13
       Ekonómka obce informovala o novele zákona, na základe ktorej boli nanovo prepracované zásady nakladania s majetkom obce a uviedla, že boli uverejnené na webovej stránke obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce tvoria prílohu k zápisnici. Prijatie týchto zásad bolo poslancami jednohlasne schválené.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 14
        Ekonómka obce predniesla návrh VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie školským zariadeniam a informovala o prílohe normatívu, ktorý je jeho súčasťou. VZN č. 5/2011 tvorí prílohu k zápisnici.  Návrh tohto VZN bol jednohlasne poslancami schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 15
        V tomto bode ekonómka obce informovala o návrhu VZN č. 6/2011 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach a o prílohách, ktoré sú jeho súčasťou. Taktiež podotkla, že poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností sa na rok 2012 nebude zvyšovať. VZN č. 6/2011 tvorí prílohu k zápisnici. Návrh tohto VZN bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 16
           Starostka obce prečítala žiadosť p. Ing. Štorceloj o odkúpenie parcely č. 1615 a časť parcely č. 203, k. ú. Poruba. Uviedla, že tieto pozemky neplnia dôležitú funkciu pre obec a ak poslanci nemajú odmietavé stanovisko k odkúpeniu, doporučuje odkúpenie odsúhlasiť. K tomuto bodu sa vyjadril aj občan J. Tisaj ako majiteľ susedných nehnuteľností a uviedol, že prípadným predajom týchto parciel, ktoré tvoria funkciu závozu by pre neho ako aj pre ostatných majiteľov susedných nehnuteľností ostali len tzv. mŕtve pozemky a bol by tým čiastočne zamedzený prístup k pozemkom. Po tejto pripomienke starostka poprosila predsedu stavebnej komisie o prešetrenie skutočného stavu na týchto parcelách a pán Tisaj prisľúbil osobnú účasť pri tejto obhliadke. Ďalší postup odpredaja sa bude prejednávať na najbližšom zastupiteľstve a p. Štorcelová bude o postupe informovaná.
     
K bodu č. 17
Starostka informovala o nasledovných skutočnosiach:
	uviedla informácie z mimoriadneho snemu ZMOS a poukázala na niektoré skutočnosti, ktoré prezentovali média a zavádzali tak občanov, bez toho aby niekto vysvetlil o čo ide ako napr. prezentovali odmietavý prístup starostov k prijatiu mixu daní, ale nikto nevysvetlil, čo mix daní znamená, ďalej poukazovali ako obce neefektívne hospodária a tiež na vzrast zadĺženosti obcí, ktorý pritom predstavoval len 2 %-tá... Poukázala na obrovské množstvo presunu kompetencií od štatu na obce, ktoré musia tieto obce zabezpečovať ako napr. chod školy, kde náklady na chod školy a mzdy rastú ale financovanie z transferov klesá. Info zo snemu tvorí prílohu k zápisnici.

	informácia o dohode predajnej ceny za 1/5 parcely č. 780, k. ú. Poruba pod novým cintorínom, ktorá bola dohodnutá s páno Sečianskym Štefanom na 10,00 € za 1m2 a odkup sa uskutoční v roku 2012.
	informovala o vychystávaní poslednej časti dreva na strechu MŠ a nákupe strešnej krytiny a poprosila poslancov o uloženie a zakrytie tohto dreva.
	uviedla, že čoraz viac občanov sa na ňu obracia s požiadavkou o urýchlenie zavkladovania pozemkov po ROEP-e, a vysvetlila že nemôže ovplyvniť postup katastrálneho úradu a aj sama obec stále čaká na zavkladovanie do katastra
	informovala o odovzdaní projektovej žiadosti na ,,Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Poruba” na MŽP SR a upozornila na náročnú administratívu spojenú so žiadosťou
	informovala o získaní zamestnanenckého grantu T-comu v sume 710,00 €, na kúpu športových potrieb pre ZŠ
	informovala, že murivo v budove futbalových kabín je vysušené a nemuselo ísť teda o závadu staviteľa, ale skôr o zanedbanú údržbu správcu.


K bodu č. 18 a 19
          Nikto z prítomných nemal doplňujúce pripomienky alebo návrhy do diskusie.

K bodu č. 20
          Pán poslanec Beňo, prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 21
          Starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
















Overovatelia:                                             
Ing. Foltánová Eva
Peter Čavojský


   




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

