 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 07. 02. 2012 o 17, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 164/2012

            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. Poslanec Dušan Škultéty bol ospravedlnený. 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
	Voľba predsedu ,,Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie pri OZ Poruba”
	Odkúpenie 1/5 parcely č. 780 k. ú. Poruba o výmere 138,2 m2
	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. Program bol doplnený o bod ,,Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011”. 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. Zmena nastala v návrhu sčitátora Dušana Škultétyho, 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 č. 8/2011 bod F bol podaný ukladací návrh. Vyhodnotenie plnenia uznesení tvorí prílohu k zápisnici. K tomuto bodu starostka otvorila rozpravu. Predseda komisie výstavby p. Beňo predniesol stanovisko komisie, ktorá na základe požiadavky majiteľov priľahlých parciel nedoporučuje odpredať tieto obecné parcely. Stanovisko komisie tvorí prílohu k zápisnici. Starostka uviedla, že občania, ktorí navrhovali parcely nepredať budú zodpovední za čistenie a starostlivosť o tieto parcely, nakoľko obec nemá finančné prostriedky na ich udržiavanie. Poslankyňa Hanková vyjadrila súhlas s poslancom Beňom nepredať tieto obecné parcely. Ostatní poslanci navrhovali s predajom počkať ako sa situácia vyvinie a vrátiť sa k tomuto problému neskôr. Starostka vyzvala k hlasovaniu poslancov za nepredaj obecných parciel.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
       Starostka informovala prítomných, že  nakoľko poslankyňa Ing. Marta Čavojská, sa vzdala poslaneckého mandátu je potrebné zvoliť do funkcie predsedu ,,Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie” nového poslanca. Uviedla tiež, že funkciou predsedu tejto komisie je raz ročne vyhodnotiť podanie a správnosť majetkového priznania starostu obce. Do funkcie starostka navrhla poslanca Františka Horvátha. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdražal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5
       Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 a tiež protokol o výsledku kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. Informoval poslancov, že v prípade záujmu sú materiály k správe k nahliadnutiu u pani ekonómky. Správa a protokol tvoria prílohu k zápisnici.      
          
K bodu č. 6
           Starostka informovala, že pozemok nového cintorína pod domom smútku má už obec vo vlastníctve 4/5-ín a 1/5-inu tejto parcely o výmere 138,2 m2 jej majiteľ p. Sečiansky odmietal predať. Uviedla, že s týmto pánom sa dohodla kúpna cena 10 eur za 1 m2 a doporučila poslancom schváliť túto cenu nakoľko chýbajúca časť tejto parcely neumožňuje ani oplotiť pozemok a zamedziť tým prístupu domácich a iných zvierat na tento pozemok. Vyjadrila sa tiež, že keď sa nájdu v rozpočte finančné prostriedky obec bode túto kudu realizovať. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za chválenie kúpnej ceny za pozemok. Tá bola poslancami jednohlasne schválená.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7
          V tomto bode starostka informovala o nasledovných skutočnostiach:
	uviedla, že bola schválená novela zákona o sociálnych službách, ktorá je platná od 1. marca 2012. Informovala o náraste opatrovateliek v obci, na ktoré boli v roku 2011 vynaložené finančné prostriedky v hodnote cca 18 000 eur a v roku 2012  pri zvýšení počtu opatrovateliek to bode oveľa viac a pri tejto situácii reálne hrozí, že ostatným zamestnancom neostanú financie na výplatu miezd. A taktiež obec nemôže rátať s ďalšími investíciami do rozvoja obce. Podľa nového zákona obec môže žiadať úhradu nákladov od opatrovaného, ktoré jej s opatrovateľskou službou vzniknú do výšky 50%, s čím obec v budúcnoti pri tomto stave reálne uvažuje.  Tiež poukázala na nižší počet žiakov v základnej škole, ktorú treba taktiež veľkým finančným obnosom financovať. Poukázala tiež na situáciu obce, keďže obci sa podarilo spaltiť poslednú splátku prekleňovacieho úveru, nezvyšovali sa dane ani iné poplatky a neukracoval sa ani komfort občanov v ostatných oblastiach.
	informovala, že Európska komisia schválila odkanalizovanie hornej Nitry a s realizáciou by sa mohlo začať už tento rok.
	informovala o priebehu 9. ročníka ,,Zimných slávností folklóru” a zároveň pozvala prítomných na ,,Deň majstrov pravnianskej doliny”, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Porube 25. februára 2012 od 15,00 hod.  


K bodu č. 8 a 9
          V tomto bode starostka otvorila diskusiu a vyzvala prítomných k pripomienkam.
Pán Jozef Pieš pozitívne ohodnotil prácu hlavného kontrolóra obce. Taktiež poukázal na neupravené parkovisko pred predajňou Coop Jednota a problém s parkovaním občanov pri nákupe. Starostka obce uviedla, že na výročnej schôdzi Coop Jednoty bode na tento problém poukazovať. Ďalej uviedol, že nakoľko bola zrušená dolná predajňa potravín a občania z dolného konca to majú k hornej predajni ďaleko je možnosť požiadať prostredníctvom obecného úradu SAD-ku o zníženie cestovného v rámci obce. Starostka obce uviedla, že o tejto možnosti vie, ale podľa jej informácii je potrebné spolufinancovanie obce a tiež prisľúbila, že túto možnosť bode konzultovať s riaditeľom SAD-ky. Pán Pieš tiež upozornil na neupravené pozemky chalupárov v obci a zarastené priekopy popri ceste III. triedy. Starostka uviedla, že starostlivosť o tieto pozemky má vo svojej kompetencii Správa ciest, ktorá tieto pozemky upravuje raz ročne. Pán Beňo vyjadril iniciatívu v riešení tejto situácie nakoľko je zamestnancom tejto firmy.
Pán Jozef Tisaj uviedol, že susedný pozemok pri obecnej parcele o ktorú mala záujem pani Štorcelová už niekoľko rokov upravuje a  prisľúbil starostlivosť o tieto pozemky aj naďalej. Informoval, že majitelia susedných pozemkov p. Gebrlínová s vnukmi prisľúbili odstránenie zátaras, čo by umožňovalo ľahší prístup k pozemkom.
Pán Ján Tisaj žiadal informácie o postupe pri vybavovaní jeho žiadosti, ktorú podal v septembri v roku 2011 na úpravu kanalizácie v ich uličke. Predseda komisie výstavby uviedol, že spolu s členmi komisie bola vykonaná obhliadka, kde zistili, že v hornej časti ulice nemá voda kadiaľ odtekať a preto dochádza k vytekaniu na miestnu komunikáciu. Situáciu sa pokúšali riešiť s pani Katarínou Tisajovou, ktorá ale odmieta prípadne odkrytie šachty na niektorým miestach a tým bola celá realizácia znemožnená. Pán Tisaj uviedol, že celá rekonštrukcia v prípade uskutočnenia bode vykonaná brigádnicky a starostka reagovala, že pokiaľ sa v budúcnosti na tento problém nájdu financie môže sa táto situácia riešť.

K bodu č. 10
          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. 11
         V závere 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

