 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 19. 09. 2011 o 16, 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 - zaneprázdnená, Peter Boško – dovolenka, hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš – zaneprázdnený.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej komisie: Beňo Peter, Boško Peter, Silvia Hanková, overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Foltánová Eva, sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľ Lenka Rybárová
	Schválenie projektu ,,Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Poruba” a jeho spolufinancovania zo strany obce
	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 v návrhu nakoľko poslanec Peter Boško ospravedlnil svoju neprítomnosť a podľa návrhu ho mal nahradiť poslanec Dušan Škultéty a v návrhu sčitátora poslanca Dušana Škultétyho nahradil poslanec Ľuboš Šnirc. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
          V tomto bode starostka informovala prítomných o výzve vypísanej MŽP SR k operačnému programu životné prostredie pod názvom projektu: ,,Zavedenie separácie biologicky rozložiteľých odpadov v obci Poruba”. Vyjadrila sa, že už v minulosti sa obec uchádzala o minikomposteri z envirofondov ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neúspešne. Obci sa však podarilo nájsť firmu – výrobcu týchto biokomposterov a v prípade úspešnosti obce sa táta firma zaviazala za spolufinancovanie 5 %-nej čiastky čo predstavuje sumu 10 353,55 € s DPH. Uviedla, že ak poslanci schvália návrh uznesenia obec sa môže uchádzať o zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov, nakoľko riešenie tejto záležitosti je aj vo volebnom programe a aj takáto forma služby môže slúžiť ako výchovný prostriedok. K tejto téme starostka otvorila rozpravu. Poslankyňa S. Hanková sa opýtala na princíp prideľovania týchto biokomposterov, na čo ju starostka informovala, že by išlo o nájomnú zmluvu uzatvorenú s domácnosťou, ktorá nebude viazaná na žiadne obdobie a v ktorej sa domácnosť zaväzuje, že biokomposter nepredá. Ostatní poslanci vyjadrili súhlas s takýmto projektom a bol nimi jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
           Starostka informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach:
	vo veci žiadosti pána V. Priehodu o drobnú stavbu, a to trojkomorovú liatu žumpu sa obrátila so žiadosťou o riešenie situácie na Správu povodia hornej Nitry, ktorá vykonala aj miestnu obhliadku u pána Priehodu a vyjadrila sa, že podľa zákona o životnom prostredí sa už takéto betónové liate žumpy nesmú uskutočňovať a je potrebný atest vodotesnoti žumpy. Taktiež žiadali o zastavenie výkopových prác nakoľko rozkopaná jama zasahovala do chráneného pásma povodia a uvedenie do pôvodného stavu. Pán Priehoda na túto výzvu reagoval listom doručeným na obecný úrad, kde uviedol, že nakoľko so žiadnymi prácami nezačal nemá, čo vracať do pôvodného stavu.
	žiadosť pána Jána Tisaja  o rekonštrukciu kanalizácie. Pán Tisaj aj s ďalšími obyvateľmi ich ulice žiada o povolenie na rekonštrukcie kanalizácie a tiež zakúpenie rúr, ktoré je potrebné vymeniť. Starostka prečítala list, v ktorom odpovedá na túto žiadosť, kde uviedla, že o túto rekonštrukciu obyvatelia tejto ulice už raz požiadali. V tom čase mala pani K. Tisajová predložiť na obecný úrad počet potrebných rúr ale do dnešného dňa tak neurobila a nakoľko v súčasnosti v rozpočte obce nie sú peniaze na takúto opravu starostka odmietla finančne podporiť túto rekonštrukciu a poprosila poslancov o vyjadrenie. Pán Beňo vyjadril súhlas so znením listu a ako predseda stavebnej komisie prisľúbil obhliadku v tejto uličke. Ostatní poslanci sa spoločne vyjadrili, že obyvatelia v tejto ulici by si mali túto opravu uskutočniť svojpomocne, tak ako ostatní. V liste totiž žiadajú o zabezpečenie pracovníkov na tieto práce zo strany obce, nakoľko obec má len 2 zamestnancov na aktivačných prácach nemá možnosť zabezpečiť uskutočnenie týchto prác.
	informovala, že spevokol Roveň sa 1. októbra 2011 zúčastní festivalu karpatských Nemcov v Kľačne, kde budú reprezentovať slovenský folklór. Touto cestou tiež poďakovala spevokolu za ich ochotu účinkovať na rôznych akciách a tiež pohreboch.
	Poslanci Vladimír Jánoš a Ján Richter z NR SR požiadali o petičnú akciu vo veci zachovania verejného zdravotníctva a proti zmene verejných zdravotníckých organizácii na akciové spoločnosti. Starostka uviedla, že petícia bude umiestnená na obecnom úrade a sprístupnená občanom, ktorí ju chcú podporiť.
	vo veci odkúpenia parciel na nový cintorín informovala, že mala stretnutie s advokátom pána Sečianskeho, ktorý je majiteľom 1/5 parcely č. 780 a odmieta spolupracovať a odpredať túto parcelu. Cena za m2 ešte v starej mene bola 250 Sk, ktorá bola p. Sečianskemu ponúknutá aj keď súdnoznalecký odhad bol len 100 Sk za m2. To však tiež odmietol. Pán Sečiansky na katastri napadol 4 kúpnopredajné zmluvy z dôvodu, že ostatní spoluvlastníci mu neumožnili možnosť predkupného práva k parcele. Starostka uviedla, že pánovi Sečianskemu navrhuje geometrickým plánom vymerať časť pozemku o výmere 1/5 z parcely 780 a požiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu. Tí sa spoločne zhodli, že s takouto ponukou súhlasia, nakoľko sa jedná o verejný záujem a je už len na ňom, či ju príjme.



K bodu č. 5 a č. 6
            Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy do diskusie.        
          
K bodu č. 7
           Predseda návrhovej komisie 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. 8
          Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.




     


















Overovatelia:                                             
Ing. Foltánová Eva
Peter Čavojský


   







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

