                                                         Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 08. 02. 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. Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej komisie: Ing. Čavojská Marta, Beňo Peter, Silvia Hanková
overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Foltánová Eva
sčitátor Dušan Škultéty, zapisovateľ: Lenka Rybárová
	Kontrola uznesenia z posledného zastupiteľstva
	Doplnenie komisií pri OZ o členov
	Zmena šatútu obce Poruba
	Zmena rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Poruba
	Časový plán zasadnutí OZ v r. 2011
	Návrh rozpočtu na roky 2011-2013
	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
	Plán hlavných programových úloh na volebné obdobie 2011-2014
	Plán kultúrno-športových akcií na rok 2011
	Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2010
	Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2011
	Vypísanie voľby hl. kontrolóra obce
	Rôzne
	Diskusia
	Pripomienky občanov
	Schválenie uznesenia
	Záver


K bodu č. 1
      Starostka obce Ing. Helena Čavojská otvorila 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 nasledovných poslancov: Ing Marta Čavojská, Peter Beňo, Silvia Hanková, overovatelia: Peter Čavojský, Ing. Eva Foltánová. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 3
      V  plnení  nie je  žiadna  úloha, všetky  z  predchádzajúcich  uznesení  boli  splnené  a vypustené
z evidencie. Vyhodnotenie je prílohou zápisnice.

K bodu č. 4
      V tomto bode starostka obce predložila návrh vytvorených komisií a ich členov. Nikto z prítomných poslancov nemal pozmeňujúce návrhy ani pripomienky. Tento návrh bol poslancami jednohlasne odsúhlasený. Zoznam vytvorených komisií a ich členov tvorí príloha.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5
      Starostka obce predniesla návrh zmeny štatútu obce Poruba ako aj zlúčenie niektorých komisii a zrušenie rady. K tejto zmene nemali poslanci pripomienky a táto zmena bola jednohlasne odsúhlasená. Návrh zmeny tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6
      V tomto bode bola prednesená zmena rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva podľa  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zmena rokovacieho poriadku tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 7
      Poslanci navrhli časový plán Obecného zastupiteľstva raz za 3 mesiace a o návrhu hlasovali a ten bol jednohlasne schválený. Časový plán tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8
      Starostka uviedla návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013. Taktiež oboznámila občanov, že navrhnutý rozpočet je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke obce a úradnej tabuli . Jednotlivé návrhy prerokovali poslanci na pracovnej porade so starostkou obce a hl. kontrolórom. Predsedníčka finančnej komisie Ing. Eva Foltánová sa vyjadrila k návrhu so súhlasom. Komentár k návrhu rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 9
      Hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k rozpočtu a doporučil schválenie rozpočtu. Predloženie odborného návrhu tvorí príloha. Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu a to nasledovne: 6 poslanci boli za schválenie návrhu, 3 poslanci proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Žiadosti občanov tvoria prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov – Ing. Eva Foltánová, Ing. Marta Čavojská, Peter Čavojský, Silvia Hanková, Jozef Belák
Proti: 3 poslancov – Peter Boško, Dušan Škultéty, Ľuboš Šnirc
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10
      Starostka obce uviedla plán hlavných programových úloh na volebné obdobie 2011-2014. Taktiež podotkla, že volebný program na toto obdobie bol náročný a predpokladá získanie nových finančných prostriedkov mimo podielových daní. Ďalej poznamenala, že uvíta pomoc pri plnení týchto úloh od väčšej skupiny ľudí aj mimo tých, ktorých sa jednotlivé programy týkajú. Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky a ten bol jednohlasne schválený. Plán hlavných programových úloh tvorí príloha k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11
      Plán kultúrno-športových úloh bol prednesený starostkou obce. Starostka zároveň prítomných občanov pozvala na uvedené akcie a brigády. O tomto pláne hlasovali poslanci a jednohlasne tento plán schválili. Plán kultúrno-športových akcií tvorí príloha.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 12
      Hlavný kontrolór obce podal správu z kontrolnej činnosti za rok 2010. Oboznámil prítomných  aj o svojej doterajšej kontrolnej činnosti počas jeho pôsobenia v obci a požiadal poslancov aby aj to zvážili, pri voľbe hl. kontrolóra. Správa z kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.V ďalšej časti sa venoval kontrole daní a poplatkov za roky 2009-2010 a upovedomil na nedostatky správcu dane, ktoré je potrebné odstrániť. Kontrola daní za rok 2009-2010 tvorí prílohu. Starostka sa k nedostatkom v správe daní vyjadrila a vyzdvihla, že obec má len 8 neplatičov.      

K bodom č. 13
       Hlavný kontrolór uviedol plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2011. Starostka obce s návrhom súhlasila a zároveň informovala o voľbe hl. kontrolóra. Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili. Pán Krett ako hl. kontrolór sa vyjadril k svojej pracovnej zmluve a zníženiu pracovného úväzku hl. kontrolóra a žiadal o korektné ukončenie pracovného vzťahu inak bude prípadné skončenie svojej funkcie riešiť súdnou cestou. Podrobné vyjadrenie hl. kontrolóra tvorí príloha.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 14
      Starostka obce vypísala voľby na hlavného kontrolóra. Uviedla minimálne požiadavky pre túto funkciu a to úplné stredoškolské vzdelanie a čistý výpis z registra trestov. Uviedla návrh na voľbu hl. kontrolóra ku dňu 15. marec 2011 so zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva. Taktiež predniesla návrh na skrátenie pracovného úväzku novému hl. kontrolórovi a to na 6 hodín/ týždenne. O skrátení úväzku hlasovali poslanci a ten bol jednohlasne odsúhlasený. Zároveň podala informácie k správe hl. kontrolóra vo veci jeho pracovnej zmluvy a ukončenia funkčného obdobia. Podrobnosti k správe tvorí príloha.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 15
      Starostka obce oboznámila prítomných občanov o rokovaní o prípadnom zrušení bufetu v obci.                Podrobnosti rokovania tvorí príloha.
Uviedla aj skutočnosť, že dňa 09. 02. 2011 sa zúčastní na spoločnom stretnutí starostov a generálneho riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde budú informovaní o odklade odkanalizovania Hornej Nitry. Podotkla že našu obec zo zákona netlačí povinnosť na odkanalizovanie nakoľko nemá požadovaný počet obyvateľov.
Informovala o operačnom programe na internetizáciu verejnej správy.
Informovala o vysporiadaní pozemku, konkrétne parcely č. 708 v podiele 1/5, ktorej  majiteľ pán Štefan Sečiansky z Kanianky, odmietol ako jediný so spoluvlastníkov pozemkov na novom cintoríne odpredať túto parcelu obci za primeranú cenu, schválenú uznesením Obecného zastupiteľstva. Pani starostka požiadala o pomoc pána JUDr. Jána Lacku, s ktorým ale pán Sečiansky odmietol komunikovať a žiadal za odpredaj parcely vo výmere 102,8 m2 ešte v bývalej mene 600 ,-- Sk za 1 m2. Starostka preto požiadala o znalecký a posudok a ten bol znalcom ohodnotený na 102 ,-- Sk za 1 m2.
Prítomných občanov oboznámila a zároveň pozvala na akciu, ktorá sa uskutoční dňa, 05. marca 2011 pod názvom „dni Majstrov Pravnianskej doliny“, kde sa zúčastnia majstri ľudových umení a remesiel.
Na pracovnej porade sa po dohode delegovali 2 poslankyne do Rady školy ZŠ a MŠ, a to Silvia Hanková a Ing. Marta Čavojská.

K bodu č. 16 a 17
      Starostka obce otvorila diskusiu a vyzvala občanov, aby vyjadrili svoje pripomienky.
	Ako prvý sa vyjadril pán Milan Pieš, ktorý podotkol, že človek v našej obci s ŤZP nemá žiadne výhody, ako to majú v okolitých obciach a u lekára sa za to musí hanbiť. Na to reagovala pani ekonómka Bc. Gebrlínová a uviedla pánovi Piešovi všetky úľavy, ktoré obec poskytuje. Ďalej poznamenal, že športový areál v obci je ako človek, ktorého napadla ťažká choroba a tiež požadoval informácie o použitej technológie pri výstavbe bránok. Ďalej žiadal o vysvetlenie ako je možné, že starostka mala odhlasovaný plat dopredu na volebné obdobie. K tomu sa pani starostka obce vyjadrila, že takýto postup je podľa zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení.
	Pán Milan Adamček, vyjadril názor, že plat, ktorý starostke schválili by mohol byť použitý na podporu futbalu a že poslanci naprv ukradnú a potom schvaľujú a  je to hanba, čo sa v obci deje. Starostka sa vyjadrila k zmene platového zariadenia a síce o 10%nom  znížení platu, a tiež uviedla to, že nechce byť sponzorom pre porubský futbal a jej plat je odmena za prácu, nie dar. Ďalej uviedla, že obec platí futbalovému zväzu energie a tiež správcovi za údržbu a na činnosť nezostali peniaze, ktoré ale nedostali ani ostatné združenia v obci. Prvé dva roky dávala obec peniaze na činnosť, ale teraz sa musia rešpektovať názory aj ostatných občanov a aj to, o čom rozhodlo zastupiteľstvo. Ďalej poznamenala aj fakt, že obec dopláca na opatrovateľskú službu ako aj na komunálny odpad a to nedovoľuje financovať iné záujmy. Po vyjadrení starostky odišiel pán Adamček zo zasadnutia.

	Pán Beňo podotkol, že odmeny starostke sa zrušili a tým bol navýšený plat. Vyjadril sa aj, že na pracovnej porade sa preberal rozpočet obce a nie je v rámci možností obce podporiť futbal. Ako riešenie navrhol občanom vyhlásenie verejnej zbierky. Oboznámil občanov aj o stavebnej komisii, ktorá bude nadaľej zvolávaná raz za 2 mesiace, prípadne podľa potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie stavebnej komisie.
	Pán Gaman Miroslav sa vyjadril, že na futbalových šatniach chýbajú lapače snehu a  šatňu prirovnal ku kvapľovej jaskyni. Taktiež sa sťažoval, že im bola zamietnutá žiadosť o dotáciu futbalu, na čo ale reagovala pani Hanková Silvia a uviedla, že aj ona chcela podporiť futbal, ale nakoniec sa zistilo, že žiadosť, ktorú mali predložiť ako futbalový zväz na dotáciu nepredložili do lehoty 15. novembra, ktorú určuje VZN obce Poruba.
	Pán Jozef Škultéty žiadal poslancov, aby porozmýšľali ako podporiť futbal. Tiež poznamenal, že mládež v obci chodí fetovať do areálu školy, a že by sa to malo nejak podchytiť, lebo čo potom bude s porubským futbalom. Starostka uviedla, že nebola pozvaná na výročnú schôdzu futbalového zväzu a že, sa nemôže podporiť futbal na úkor všetkých ostatných občanov, je taktiež potrebné opraviť miestne komunikácie a ďalšie veci.
	Pán Kurbel žiadal o podporu tlače obecných novín, na čo mu starostka vysvetlila, že on ako FO nemá nárok na dotáciu. Poslankyňa Silvia Hanková mala k tejto žiadosť návrh, aby si občania platili ročné predplatné obecných novín v hodnote 2 € a z týchto peňazí, by sa podporila tlač.
	Pán Kolka uviedol, že pani starostka mala vo svojom volebnom programe podporu mládeže a futbalu a teraz tak neurobila. Poznamenal, že pán Belák sľuboval, že tiež bude hlasovať za podporu ale keď prišlo k veci neurobil tak. Podotkol, že budova šatní je zdevastovaná a že pri práci chýbal stavebný dozor a prepierali sa tam peniaze a uviedol, že sa z obce odsťahuje.
	Starostka obce ešte informovala prítomných o registri obnovených pozemkov v katastri obce Poruba a ukončila diskusiu.


K bodu č. 18 a 19
      Predsedníčka návrhovej komisie Silvia Hanková predniesla návrhy na uznesenie (podľa prílohy). Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Poslanci návrh zasadnutia jednohlasne odhlasovali. Starostka obce poďakovala poslancom a prítomným občanom a ukončila zasadnutie.
Hlasovanie:
Za : 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


   
   












Overovatelia: Ing. Eva Foltánová
                       Peter Čavojský                                                     



   
                                                                                
Zapísala: Lenka Rybárová                                                                        Ing. Helena Čavojská
                                                                                                                          starostka obce

