 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 03. 05. 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 RSDr. Tomáš Konuš.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej komisie: Ing. Čavojská Marta, Peter Beňo, Silvia Hanková
overovatelia: Ing. Eva Foltánová, Čavojský Peter, sčitátor: Dušan Škultéty, zapisovateľ: Lenka Rybárová
	Kontrola uznesenia z posledného zastupiteľstva
	Návrh VZN č. 1/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, ...
	Návrh VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchr. prác
	Informácia o vykonaných zmenách v rozpočte na základe kompetencií
	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie apríl – december 2011
	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 nasledovných poslancov: Ing. Marta Čavojská, Peter Beňo, Silvia Hanková, overovatelia: Čavojský Peter, Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Dušan Škultéty, zapisovateľ: Lenka Rybárová. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 3
      Starostka oznámila, že k uzneseniu z posledného Obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne uznesenia k plneniu. Vyhodnotenie tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4
      V tomto bode  pani ekonómka uviedla, že VZN č. 1/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, … bolo riadnym spôsobom a v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli a rovnako aj na webovej stránke obce. Taktiež uviedla, že k tomuto VZN boli vypracované aj dôvodové správy a po dohode s riaditeľkami ZŠ a MŠ boli poplatky za materskú školu a školskú družinu upravené. Pani ekonómka oznámila, že po nasledujúcej úprave tohto VZN bude upravený aj poplatok za stravné. K tejto úprave neboli zo strany poslancov žiadne námietky alebo doplňujúce návrhy a VZN  bolo poslancami jednohlasne schválené. VZN tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
				       

K bodu č. 5
      Pani ekonómka oznámila občanom, že tento návrh VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchr. prác, bol riadnym spôsobom a v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli a tiež na webovej stránke obce. Zo strany poslancov neboli v tejto lehote podané žiadne námietky. Taktiež uviedla, že ak sa tento plán bude dotýkať FO alebo PO v obci budú o tom vhodným spôsobom upovedomení. Toto VZN bolo poslancami jednohlasne schválené a tvorí prílohu k zápisnici
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 6
    Starostka obce informovala o zmenách v rozpočte obce, ktoré boli vykonané na základe kompetencií. Konkrétne zmeny v rozpočte tvoria prílohu k zápisnici.


K bodu č. 7
    Starostka obce predstavila prítomným novozvoleného hlavného kontrolóra obce pána RSDr. Tomáša Konuša. Hl. kontrolór sa vyjadril ku kontrolnej činnosti a predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie apríl – december 2011. K tomuto bodu mala poslankyňa S. Hanková otázku na hl. kontrolóra a to, či budú poslanci o vykonanej kontrole vhodným spôsobom informovaní. Hl. kontrolór uviedol, že po každej kontrole bude vypracovaná správa o vykonanej kontrole a prednesená na Obecnom zastupiteľstve. Návrh plánu bol poslancami jednohlasne schválený a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 8
        V tomto bode starostka obce informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach:
	Ing. Jozefovi Krettovi bolo písomne oznámené ukončenie jeho pracovného pomeru, nakoľko uplynulo funkčné obdobie 6 rokov, na ktoré je hlavný kontrolór podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení volený. Pán Krett písomne oznámil, že s ukončením pracovného pomeru nesúhlasí a vyjadril sa, že má stanovisko MV a MSVaR a podľa neho zákon č. 369/1990 neustanovuje ukončenie pracovno-právneho postavenia. Pani starostka požiadala o právny výklad JUDr. Thurzovú a ten potvrdil, že v zmysle zákona hl. kontrolórovi nevzniká nárok na odstupné a pracovná zmluva na dobu určitú 6 rokov – funkčné obdobie sa má za správnu. Prítomnému Ing. Jozefovi Krettovi položila zásadnú otázku, či podpísal svoju pracovnú zmluvu pre 6 rokmi pod nátlakom. Na túto otázku Ing. Krett neodpovedal. Nakoľko pán Krett odmieta ukončenie pracovného pomeru, starostka obce mu ponúkla pracovné miesto. Ten však odmietol riešiť personálne veci na Obecnom zastupiteľstve a nepravdivo oboznámil poslancov, že oznámenie o skončení pracovného pomeru mu neodovzdala ani starostka ani ekonómka, nakoľko čerpali dovolenku, ale dala mu ho nejaká pracovníčka od daní. Ekonómka upozornila, že oznámenie si predošlý deň odmietol prevziať, ona ho následne upozornila, že má na ďalší deň dovolenku a pán Krett povedal, aby oznámenie nechala u kolegyni a ak on bude chcieť, prevezme si ho. Starostka obce informovala prítomných, že k pozvaniu Ing. Kretta pristúpila po tom, čo pán Krett oslovil jedného poslanca v súkromí a vysvetľuje svoj subjektívny pohľad na problematiku. Ing. Krett žiadal o písomnú ponuku práce, podľa neho mal dostať poďakovanie a odmenu pri skončení funkčného pomeru a odvolával sa na korektné vzťahy. V prípade, že nebudú akceptované jeho predstavy podá na obec žalobu. Potom opustil sálu kultúrneho domu. List pána Kretta tvorí prílohu k zápisnici. Starostka upozornila, že pán Krett dostal odmenu v mesiaci október 2010 za 12 mesačné obdobie a nie je podľa nej dôvod po ďalších 3 mesiacoch na ďalšiu odmenu pri stave verejných financií.
	Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prievidzi, žiadal o finančnú výpomoc pri organizovaní okresnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Nakoľko to finančné možnosti obce neumožňujú, táto žiadosť bola zamietnutá. Zároveň sa však starostka vyjadrila, že v prípade uskutočnenia okrskovej hasičskej súťaže v Porube, je obec ochotná financovať občerstvenie a prevádzku súťaže.
	Ministerstvo životného prostredia v rámci projektu „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“ oznámilo, že pokračuje proces posudzovania o nenávratný finančný príspevok. List tvorí prílohu k zápisnici.
	Informácia o odklade vypísania výzvy z „Programu rozvoja vidieka“, ktorá bude pravdepodobne vypísaná v októbri t. r. Obec bude v rámci programu žiadať o finančné prostriedky na dobudovanie viacúčelového ihriska a rekonštrukciu a dobudovanie telocvične. Poslanec OZ p. Beňo sa spýtal na spolufinancovanie, na čo starostka odpovedala, že predpokladá 5%-né , avšak až po vypísaní výzvy bude jasné, aké sú podmienky a na čo sa môžu finančné prostriedky EÚ použiť. Niektoré informácie hovoria aj o tom, že bude možnosť čerpania iba na cestné komunikácie.
	Informácie o priebehu ROEP-u. Starostka uviedla, že výzvy boli doručené všetkým účastníkom a tí môžu svoje námietky predkladať na obecnom úrade v Poruba v stránkové dni.
	Správe ciest TSK bol oznámený havarijný stav cesty. Ide o vypadnutý múr od potoka, kde hrozý pokles cesty. Správa ciest prisľúbila stav riešiť, ale zatiaľ sa čaká na povolenie od Povodia Váhu a SPP.
	Na porade starostov TSK odzneli informácie o financovaní výstavby a rekonštrukcie ciest v kraji. Starostka informovala, že obec odkúpila pozemky na cestu do Kanianky a momentálne sú dané na zavkladovanie. Vrámci finančných možností obce je to zatiaľ všetko, čo mohla reálne dosiahnuť.
	Na vykášanie trávy v parku pri vstupe do obce a rovnako aj v areáli školy a obecného cintorína si obec zabezpečila firmu z Nedožier-Brezian, korá tieto práce realizuje.
	Informácia o vydanom rozsudku Krajského súdu Trenčín, ktorý uznal vlastnícvo pozemku pod ZŠ obci a obec bude od pani Kaskotyovej vymáhať súdne trovy konania.
	Pozvanie na V. ročník výstupu obcí na Maguru, ktorý sa bude konať 7. mája 2011 a pozvanie na oslavy dňa matiek,  8. mája 2011 v sále KD.



K bodu č. 9 a 10
       Starostka otvorila diskusiu a vyzvala občanov a poslancov na prípadné návrhy, námietky alebo dotazy.
	Poslankyňa Hanková vystúpila s otázkou týkajúcou sa stavby strechy na materskej škole. Obec dostala od Urbáru Poruba sponzorsky drevo na opravu strechy. Stále však chýba časť dreva na uskutočnenie tejto opravy. Poslankyňa S. Hanková sa pýtala, či sa s plánovanou opravou počíta, pretože drevo podlieha skaze a je nedostatočne prekryté. Navrhla drevo použiť ako palivo, prípadne ho odpredať. Starostka upozornila, že takéto riešenie nepripadá do úvahy, nakoľko ide o účelový dar schválený valným zhromaždením Urbáru pozemkové a lesné spoločenstvo Poruba. Ekonómka obce Bc. Gebrlínová navrhla drevo ošetriť náterom “Bochemit” a správne uložiť, čo je bežná prax manipulácie so stavebným drevom. Tiež reagovala na prítomnú riaditeľku MŠ pani Beňovú, prečo na nevyhovujúci stav neupozornila zriaďovateľa – Obec Poruba, pri návštevách Obecného úradu. Pani riaditeľka odpovedala, že o tom diskutovali na zasadnutí Rady MŠ, čo však nie je orgán s kompetenciami riešiť podobné problémy. Príplatok za riadenie plne oprávňuje a zaväzuje riaditeľku MŠ konať samostatne. Zhodné riešenie videli poslanci a starostka v úprave dreva a jeho lepšieho uloženia. Pani Beňová navrhla uloženie na terasu v materskej škôlke, ktorú deti nevyužívajú a má betónový podklad. Starostka sa vyjadrila, že obec žiadala o dotáciu. Táto žiadosť bola zamietnutá ale uskutoční sa opätovné požiadania o finanč. Príspevok. Ekonómka obce upozornila poslancov na dôsledné sledovanie rozpočtových kapitol – kde v kapitole údržba MŠ je vyčlenená čiastka 6,5 tis. € na MŠ. Starostka informovala prítomných, že po získaní potrebnej finančnej čiastky počíta s brigádnickými prácami a dohodami k zrealizovaniu sedlovej strechy na MŠ, o čom už viackrát bola diskusia na zasadnutiach OZ. Poslankyňa Hanková vyjadrila pochybnosti o ochote brigádnikov robiť zadarmo podľa jej názoru brigádnici nechcú ísť natierať drevo a tešia sa na výstavbu strechy. Tieto nepodložené pochybnosti sú podľa starostky v rozpore s jej skúsenosťami z uplynulých období, kedy občania ochotne na výzvu obce reagovali  brigádnickými prácami. Pán Beňo poukázal na to, že je potrebné vymeniť aj žľaby na streche, nakoľko sú hnilé a tiež oznámil občanom, že ak má niekto záujem, môže si odnášať pokosenú trávu z areálu materskej školy.
	Dohoda na cene s firmou, ktorá realizuje vykášanie trávy v areáloch obce sa pánovi Ľ. Šnircovi zdala vysoká a poukázal na to, či by nebolo výhodnejšie použiť kosačku , ktorá je v užívaní futbalového zväzu a platiť človeka, ktorý bude prácu uskutočňovať. Po zvážení však takáto možnosť nepripadá do úvahy, nakoľko náklady na prácu a prístroje by niekoľkokrát prevyšovali sumu , ktorú obec platí tejto firme a ako sa vyjadril prítomný hospodár FO TJ Magura Poruba pán Gaman, kosačka patrí súkromnej osobe, ktorá ju sponzorsky zakúpila pre potreby kosenia hracej plochy.
	Poslankyňa S. Hanková vyzvala starostku, aby sa vzdala zvýšenia platu a tento bol použitý na zakúpenie strešnej krytiny pre MŠ. Starostka upozornila na pripravovaný zákon NR SR o znižovaní základných platov starostov a tiež na to, aby poslanci zmenili uznesenie o navýšení základného platu starostky obce. Starostka taktiež upozornila na skutočnosť, že obec potrebuje peniaze aj na výtlky na miestnych komunikáciách, opravch obecných budov a iných potrebách investičných akcií a na takéto účely plat starostu nepostačuje.

Starostka ukončila diskusiu.







K bodu č. 11
        Poslankyňa S. Hanková prečítala návrh uznesenia. K návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 12
         Starotska obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.






























Overovatelia: Ing. Eva Foltánová
                       Čavojský Peter                                                    





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

