Z Á P I S N I C A


zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 14.06.2011 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. 369/90 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov čím bolo uznášania schopné, Ing.Čavojská Marta sa ospravedlnila. 

Program:

1.   Zahájenie
2.   Voľba návrhovej komisie: Beňo Peter, Silvia Hanková, Boško Peter , overovatelia:            Čavojský Peter, Ing.Eva Foltánová, sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľka Lenka Rybárová  3.  Kontrola uznesenia z posledného zastupiteľstva
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra a fin. komisie k Návrhu závereč. účtu obce za r.2010                                                                  
5.  Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 a Výročnej správy obce za rok 2010
6.  Správa o činnosti OÚ za I.polrok 2011
7.  Správa o činnosti komisií za I.polrok 2011
 8.  Uplatnenie zákona č. 154/2011 Z.z. ako novely zákona č.253/1994 Z.z.
 9.  Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Poruba
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Pripomienky občanov
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

.   

K bodu č. 1
	Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing.Čavojská Helena. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: 
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Do návrhovej komisie navrhla poslancov podľa schváleného programu, zmena nastala len v návrhu zapisovateľky, nakoľko pôvodná zapisovateľka bola neprítomná a podľa návrhu ju mala nahradiť Henrieta Gebrlínová. Tento návrh bol jednohlasne schválený.


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

K bodu č. 3 

	V tomto bode sa vyhodnocovalo plnenie uznesenia. Starostka prítomných oboznámila, že na posledných zasadnutiach OZ neboli uložené žiadne uznesenia k plneniu. 

K bodu č. 4

	Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce, uvedené stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Následne predniesla stanovisko predsedkyňa finančnej komisie Ing.Foltánová Eva, stanovisko tvorí taktiež prílohu zápisnice.


K bodu č. 5

	V tomto bode poslanci odsúhlasili návrh záverečného účtu obce a výročnej správy obce za rok 2010. Obidva návrhy tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za návrh:
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6, 7

	Starostka obce odprezentovala správu o činnosti OÚ, ktorá tvorí prílohu zápisnice a postupne vyzvala predsedov komisií, aby taktiež predniesli správy o činnosti svojich komisií. Postupne správy predniesli p. Beňo Peter, Ing.Foltánová Eva, sl. Silvia Hanková a p. Boško Peter. Všetky správy tvoria prílohu zápisnice.
 
K bodu č.8

	V tomto bode poslanci hlasovali o úprave platu starostky obce účinného od 01.06.2011. Ich interpeláciu predniesol p. Beňo Peter, ktorý výsledný plat určil na 1675 Eur brutto, uvedený návrh odôvodnil zlou finančnou situáciou obce.
Hlasovanie za návrh platu starostky s účinnosťou od 01.06.2011:
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č.9

 	V tomto bode sa mali poslanci vyjadriť k návrhu Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Poruba a taktiež mali predniesť návrh na zloženie komisie, ktorá bude pracovať pri uplatňovaní uvedených zásad.  Návrh na zloženie komisie predniesol p. Beňo Peter a komisia má pracovať v nasledovnom zložení: p. Boško Peter, sl. Hanková Silvia a Ing.Foltánová Eva, ako náhradník p. Beňo Peter.
Hlasovanie za návrh zásad a zloženie komisie:
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č.10, 11,12


Ďalej v rôznom starostka informovala o aktivitách, ktoré v predošlom období v obci prebiehali a o činnosti obecného úradu. Hovorila o výstupe obcí na Maguru, ktorý sa konal 07.05.2011, ďalej o zasadnutí komisie ROEP-u, ktorí sa vyjadrovali len k relevantým námietkam a brali do úvahy len právne opodstatnené návrhy.  Taktiež hovorila o sponzorskom dare, ktorý dostali deti MŠ a ZŠ od Mgr. Drába Miroslava v čiastke 50 Eur a tieto prostriedky boli použité na oslavy MDD. Oboznámila prítomných s okresnou hasičskou súťažou, ktorá sa konala v obci predošlú sobotu a zúčastnilo sa na nej 9 družstiev.
Následne p. starostka otvorila diskusiu a pripomienky občanov. Ako prvý sa prihlásil p. Beňo Peter a hovoril o lipe pri p. Gleskovi Ottovi, ktorá podľa neho názoru vyzerá, že vysýcha a on sa bojí, aby neohrozovala v čase nepriaznivého počasia občanov a majetok. Pani starostka na jeho pripomienku zareagovala, že v tomto období nie je možné lipu vypíliť, nakoľko nie je vegetačné obdobie , ale prisľúbila, že sa na ňu pôjde pozrieť a bude adekvátne daný problém riešiť. Ďalej v diskusii p. Boško Peter oboznámil s prípravou SNP a hovoril o tom, že už majú vybranú kapelu a taktiež majú prisľúbený kultúrny program. Nato reagovala p. starostka, ktorá oznámila, že v programe vystúpi aj spevokol Roveň a taktiež predniesla návrh, aby hudba hrala už od poobedia a následne potom pokračovala aj večer. P. Boško Peter prisľúbil, že to technicky a organizačne zabezpečia, aby to bolo zosúladené, vraj možno požiadajú aj o to, aby sa o hodinu skôr hral futbalový zápas. 
Ďalej v diskusii vystúpila sl. Hanková Silvia, ktorá vyjadrila názor, že ju veľmi potešilo, ako sa spracovalo drevo v materskej škôlke a opätovne otvorila diskusiu o výstavbe strechy na budove materskej školy. Nato zareagovala starostka obce a ekonomka, že je to záležitosť nedostatku fin. prostriedkov, ale ako sa vyjadrili, už aj v minulosti, je to prioritou obce v danom období. Sl. Hanková sa opýtala, že keby príde nejaká ponuka do obce a uzatvorí sa zmluva o tom, že sa strecha vyhotoví a peniaze sa uhradia až neskôr, či by takáto ponuka bola zo strany obecného úradu akceptovaná. Bolo jej odpovedaná vedením obecného úradu, že doteraz takáto ponuka nebola, ale ak príde, tak budú veľmi radi a určite ju príjmu. Ekonómka upozornila na fakt, že materská škola dostala sponzorsky okná, čo zabezpečil obecný úrad a taktiež starostka podotkla, že strecha bola nápadom obecného úradu a ten už druhý rok intenzívne pracuje na jej realizácii, čoho dôkazom je i získanie fin.prostriedkov, ktoré však nie sú v dostatočnom množstve na celú realizáciu a taktiež dôkazom je i získanie dreva sponzorsky od Urbáru. 
Opätovne sa prihlásil o slovo p. Beňo, ktorý podal návrh na odvolanie člena p. Priehodu Valentína z komisie život.prostriedia a podal návrh na vymenovanie nového člena p. Čavojského Petra. Odôvodnil to sťažnosťou, ktorá bola podaná na Obvodný úrad ŽP a týkala sa vypúšťania fekálií do potoka p. Priehodom Valentínom z jeho domáceho WC. Taktiež prítomných oboznámil s hrubým a vulgárnym správaním p. Priehodu voči p. starostke na zasadnutí komisie, keď sa daný problém riešil. P. Beňo jeho odvolanie odôvodnil jeho správaním, ktoré vrhá zlé svetlo na celú komisiu a ostatní členovia sa s jeho správaním nestotožňujú. Taktiež pripomenul, že všetky problémy s p. Priehodom sú zachytené v zápisniciach ich komisie.
P. starostka taktiež oznámila prítomným, že na p. Priehodu Valentína podala tresné oznámenie.
Hlasovanie za návrh odvolania p. Priehodu z komisie ŽP a menovanie za člena do uvedenej komisie p. Čavojského Petra:
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č.13
	P. Beňo Peter predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie za návrh uznesenia :
Za :    8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


Overil: Ing. Foltánová Eva
             Čavojský Peter

Zapísala: Bc.Gebrlínová Henrieta					Ing. Čavojská Helena v.r.
									Starostka obce Poruba
	


