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Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 
29. februára 2012
________________________________________________________________ 

Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny

                Ing. Ivor Husár  -  starosta obce
                Ľudovít Pös – prednosta OcÚ 
	    Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení:  Mgr. Andrea Filt, Stanislav Daumer

Občania:  v počte  18
         
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 18,00 h otvoril starosta obce Ing. Ivor Husár. Konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 12 ods. 1 zákona NR SR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s určením miesta, dňa a hodiny.

         Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11 pozvaných poslancov je prítomných 9, čo je nadpolovičná väčšina  a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.
Starosta obce uviedol, že toto zasadnutie je v súlade s plánom zasadnutí už posledné. Poslanci mali aj pracovné stretnutie 13.12.2011. Navrhol doplniť do programu bod programu kontrola uznesení.

Schválenie programu rokovania
 
	Otvorenie. 
	Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ

Pripomienky a podnety občanov.
	Informácia o úprave rozpočtu za rok  2011.
	Schválenie rozpočtu obce Kanianka na rok 2012. 
	Správa hlavného kontrolóra z  následnej finančnej kontroly  hospodárenia ZŠ s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet obce Kanianka v roku 2010 so zameraním sa najmä na školské zariadenia.
Správu hlavného kontrolóra z  kontroly VZN obce Kanianka.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Kanianka v roku 2011.
Informácia o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2011.  
	Prerokovanie a schválenie VZN č.  1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kanianka.
	Schválenie nájomných zmlúv. 
	Schválenie výkupu pozemkov do vlastníctva obce.
Schválenie odpredaja pozemku v III. stavbe IBV
Schválenie odpredaja bytov do osobného vlastníctva na ulici SNP, Školská, Bojnická cesta, Nová.
	Schválenie komisie obecného zastupiteľstva.
	Rôzne.

Záver.
UZNESENIE č. 180/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 29.2.2012

Hlasovanie:    Za : 9              Zdržal sa:  0            Proti:  0


Starosta obce Ing. Ivor Husár navrhol za overovateľov zápisnice, ktorí budú tvoriť zároveň návrhovú komisiu.   

UZNESENIE č. 181/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu   
MUDr. Alexander Berkeš
Ing. Peter Šimurka
Jaroslav Šagát

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:    0                        Proti:  0

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Krett , hlavný kontrolór obce. 
Rozprava: Mgr art. Jozef Baláž pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa schválil zápis do kroniky, informoval sa, či boli zapracované pripomienky poslancov do zápisu 

UZNESENIE č.182/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:    Za : 9              Zdržal sa:    0                        Proti:  0

 K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov.

Vážan Milan – navrhol  pri tvorbe rozpočtu rozdeliť tento na tri časti, hornú dedinu, sídlisko a IBV. Za činnosť v komisii obdržal odmenu, ktorú chce venovať na charitatívny cieľ. Informoval sa, či sa počíta tento rok s akciou opravy kaplnky.
Herbríková Viera – obdržala výzvu na odstránenie prenosnej garáže, má ju postavenú presne v rozmeroch 1 parkovacieho miesta, udržuje  čistotu a poriadok a nikomu nezavadzia.
Starosta obce – uvedenou problematikou sa zaoberalo OZ na pracovnom stretnutí, kde sa poslanci dohodli na tom, že majitelia prenosných garáží môžu tieto používať do konca roku 2013.
Odpovedal p. Vážanovi, že rozpočet je zverejnený 15 dní vopred a každý má možnosť sa k nemu vyjadriť.  Potom zasadne finančná komisia, ktorá námietky a pripomienky zapracuje. K terajšiemu rozpočtu neprišla žiadna námietka, ani pripomienka. Čo sa týka projektu kaplnka, bolo  zvolané verejné zhromaždenie, kde bolo veľmi málo občanov. Obec sa bude na tomto projekte podieľať.



K bodu 4/ Informácia o úprave rozpočtu obce 

Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu je v kompetencii starostu obce. Navyšovala sa príjmová a výdavková časť v oblasti ZŠ.  
 

UZNESENIE č. 183/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
rozpočtové opatrenie  IV.B  v kompetencii starostu v súlade s odsekom 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
navýšenie bežných príjmov o                  891 €
kapitálové príjmy                                        0  €
finančné operácie                                        0  €
navýšenie príjmov celkom                        891 € ( príjmy po VI. úprave 3.316.245 €) 

výdavky
bežné výdavky                                           891 €
kapitálové výdavky                                        0 €           
finančné operácie                                           0 €
navýšenie výdavkov celkom                      891 € ( výdavky po VI. úprave 3.316.245 €)

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozpočtové opatrenie VI.B tvoria prílohu zápisnice

Hlasovanie:    Za :  9              Zdržal sa:    0                               Proti:   0


K bodu 5/Schválenie rozpočtu obce Kanianka na rok 2012

Poslanci prerokovali rozpočet na pracovnom zasadnutí.
Rozprava:
Mgr art. Jozef Baláž – v rozpočte je položka 5000 € na zbúranie starej požiarnej zbrojnice. Je škoda ju zbúrať. Patrí to do histórie obce, mohla by sa tu zriadiť pamätná izba pri minimálnych nákladoch obce. 
Starosta obce – bolo by vhodné zvolať verejné zhromaždenie a zistiť, čo vlastne ľudia chcú. Jedni sú za zbúranie, iní nie. 
Ing. Šimurka – treba zvolať ľudí a zistiť ich názor.
JUDr. Lacko – mohla by sa vypracovať vizualizácia, aby si ľudia vedeli urobiť predstavu a mohlo sa ich čo najviac vyjadriť.
Ing. Hraňo – taktiež navrhol, aby sa zvolalo verejné zhromaždenie, aby sa celá dedina mohla vyjadriť.
JUDr. Lacko – na kultúru je vyčlenených málo finančných prostriedkov. Upozornil, že domáce súbory nie sú podnikatelia, nemajú IČO a preto je problém prispievať im. Jediná možnosť je cez Dom kultúry.
Ing. Hraňo – Dom kultúry bol zriadený, aby vytváral kultúrne akcie
Mgr art. Baláž – niektoré súbory majú IČO, nech si každý súbor zriadi IČO a bolo by to čisté.
Ing. Hraňo –    poslanci sa snažia nastaviť určité pravidlá, ale aj napriek tomu si mnohé súbory nepodali žiadosť v termíne

Starosta obce – nakoľko koncom  decembra sme už nemali zasadnutie OZ, informoval poslancov o splatení istiny úveru.  Poslanci dali písomne svoje súhlasné stanovisko. Toto je ešte potrebné doplniť uznesením.

UZNESENIE č. 184/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
úhradu časti úveru na rekonštrukciu ZŠ vo výške 22.852 € nad rámec čiastky schválenej v rozpočte obce Kanianka na rok 2011 v prospech Dexia banky, a.s. Prievidza

Hlasovanie:    Za :  9              Zdržal sa:   0                                Proti:   0

Stanovisko k rozpočtu podal hlavný kontrolór obce.


UZNESENIE č.  185/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
odborné stanovisko  hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kanianka na rok 2012

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:   0                               Proti:  0


UZNESENIE č. 186/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
rozpočet obce Kanianka na rok 2012                                                   
 
Hlasovanie:    Za : 9              Zdržal sa:    0                               Proti:  0


UZNESENIE č. 187/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   na   v e do m i e    
programový rozpočet obce Kanianka na roky 2013, 2014, 2015                                                   
 
Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:     0                              Proti:  0


K bodu 5/  Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.

Ing. Krett – plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke obce, poslanci ho obdržali poštou. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti v pláne, môžu poslanci navrhnúť aj inú kontrolu. 


K bodu 6/ Správa hlavného kontrolóra z  následnej finančnej kontroly  hospodárenia ZŠ s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet obce Kanianka v roku 2010 so zameraním sa najmä na školské zariadenia.

Ing. Krett – predniesol opatrenia, správu obdržali poslanci elektronickou formou.

UZNESENIE č. 188/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z  následnej finančnej kontroly  hospodárenia ZŠ s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet obce Kanianka v roku 2010 so zameraním sa najmä na školské zariadenia

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:         0                          Proti:  0


K bodu 7/ Správa hlavného kontrolóra z  kontroly VZN obce Kanianka.

Správu predniesol hlavný kontrolór obce Ing Krett Jozef. Poslanci túto obdržali elektronickou formou. Je potrebné doplniť na internet staršie VZN
Mgr art Baláž – doporučil vymazať staré veci na našej  internetovej stránke.


UZNESENIE č. 189/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z  kontroly aktuálnosti vybraných platných VZN obce Kanianka
 
Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:        0                           Proti:  0

K bodu 8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Kanianka v roku 2011.

Správu o kontrolnej činnosti poslanci obdržali elektronickou poštou.


UZNESENIE č. 190/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Kanianka v roku 2011  

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa: 0                                  Proti:  0


K bodu 9/Informácia o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2011.  

Poslanci uvedenú správu obdržali v písomnej forme, nemali k nej žiadne pripomienky.

UZNESENIE č. 191/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2011

Hlasovanie:    Za :   9             Zdržal sa:     0                              Proti:   0


K bodu 10/ Prerokovanie a schválenie VZN č.  1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kanianka.
Starosta obce – bolo vypracované VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Poslanci ho obdržali poštou. Neboli k nemu žiadne pripomienky, preto dal hlasovať.

UZNESENIE č. 192/ 2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Kanianka

Hlasovanie:    Za :   9           Zdržal sa:   0                                Proti:  0

K bodu 11/ Schválenie nájomných zmlúv. 

Pös – prednosta úradu, oboznámil poslancov so žiadosťou Kataríny Krpelanovej o prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu, ktorú chce využívať na kanceláriu pre poisťovňu Allianz.

UZNESENIE č.  193/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti v majetku obce v zmysle § 9a odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. Jedná sa o priestory v budove obecného úradu ul. SNP 583/1, pre nájomcu Katarínu Krpelanovú, A. H. Gavloviča č. 133/4, 971 01 Prievidza, o výmere 30,13 m2 v sume 16,60 €/m2/rok. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2012 do 31.12.2015 s možnosťou predĺženia

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:     0                              Proti:  0

Ďalej oboznámil s ukončením nájomnej zmluvy  Pharm Dr. Heleny Komiskovej a následne s uzavretím novej nájomnej zmluvy, v ktorej je upravená výška nájmu.
JUDr. Lacko – sú doriešené aj otázky prispievania za služby? (elektrina, plyn a pod.)
Starosta obce – áno v novej nájomnej zmluve je to ošetrené.

UZNESENIE č. 194/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výpoveď zmluvy o nájme   priestorov Lekárne nachádzajúcej sa v budove OcÚ Kanianka, ul. SNP 583/1,  uzavretej na základe nájomnej  zmluvy zo dňa 4.1.2000 v zmysle Zákona č. 116/1990 Z.z. pre  nájomcu Pharm Dr. Helenu Komiskovú, Garbiarska 17, 971 01 Prievidza a následne uzavretie novej nájomnej zmluvy

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:     0                              Proti:  0


UZNESENIE č. 195/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti v majetku obce v zmysle § 9a odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. Jedná sa o priestory v budove obecného úradu ul. SNP 583/1, pre nájomcu Pharm Dr. Helenu Komiskovú, Garbiarska 17, 971 01 Prievidza, o výmere 100,52 m2 v sume 2001,- €/ročne. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2012 do 31.12.2015 s možnosťou predĺženia

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:   0                                Proti:  0
K bodu 12/ Schválenie výkupu pozemkov do vlastníctva obce.

Starosta obce -  informoval poslancov, že obec nemá ešte vysporiadané vlastnícke  vzťahy pod parkoviskom na ulici Májová, ako aj pod prístupovým chodníkom a priľahlou plochou pred obecným úradom.  Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať výkup do vlastníctva obce.


UZNESENIE č. 196/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výkup pozemkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pre vybudovanie parkoviska na ulici Májová v sume 3,33 € /m2 nasledovne:
parc. reg. E, č. 1725 TTP o celkovej výmere 876 m2 v k. ú. Kanianka od: Zity Vestenickej,  Záhradná 105/1, Kanianka,  podiel 1/6-ina; Milana Hanáčka, Bojnická cesta 53/11, Kanianka podiel 1/24-ina; Kvetoslavy Hanáčkovej, Školská 15/8, Kanianka podiel 1/24-na; Gabriely Miklošovej, Záhradná 99/13, Kanianka podiel 1/24-ina; Marty Ličkovej, Jasenovo č. 59 podiel 1/6-ina; Františka Surovca, Polní 283, 69 185 Dolní Dunajovice, ČR podiel 3/6-iny

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:    0                              Proti:  0


UZNESENIE č. 197/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výkup pozemkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pod prístupovým chodníkom a priľahlou plochou pred OcÚ Kanianka v sume 3,33 €/m2 nasledovne:
parc. reg. E  č. 1723/1 orná pôda o celkovej výmere 280 m2 a parc. č. 1723/2 TTP o celkovej výmere 63 m2 v k. ú. Kanianka od: Boženy Polákovej, Poruba 386, podiel 1/8-ina; Lýdie Pukáčovej, Handlová, 29 augusta 62/5, podiel 1/8-ina; Michala Lindera, Kanianka, ČSĽA 564/3, podiel 6/8-ín;
parc. reg. E č. 1724/1 TTP o celkovej výmere 302 m2 a parc. reg. E  č. 1724/2 TTP o celkovej výmere 424 m2 v k.ú. Kanianka od:  Heleny Hromadovej, Hviezdoslavová 465, Nedožery-Brezany podiel ¼-ina; Štefánie Hankovej, Kanianka, Stará cesta 40/58 podiel 1/6-ina; Janky Hajnikovej, Lazianska cesta 5/5, Kanianka podiel 7/12-in

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:   0                                Proti:  0


K bodu 13/ Schválenie odpredaja pozemku v III. stavbe IBV

Starosta obce – za účelom odpredaja pozemku vo vlastníctve obce obec vyhlásila verejnú súťaž, v ktorej pozemok vysúťažil p. Karol Vaňo a manž. Silvia. Nakoľko p. Vaňo napísal list, v ktorom odstúpil od kúpy pozemku, na základe verejnej súťaže ako druhý v poradí vysúťažil pozemok p. Vladimír Belokostolský. Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť uznesenie, v ktorom bol p. Vaňovi odpredaný pozemok a nahradiť ho uznesením, ktorým  pozemok odkúpi p. Belokostolský.

UZNESENIE č. 198/2012
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 163/2011 o odpredaji pozemku pre kupujúceho Karola Vaňu a manž. Stanislavu na žiadosť  Karola Vaňu.

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:   0                                Proti:  0

UZNESENIE č. 199/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku - parcela v reg. „C“ č. 373/17 – zastavané plochy a nádvoria,  v k.ú. Kanianka o výmere 595 m2  vo vlastníctve obce Kanianka v zmysle § 9a odsek 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí na základe obchodnej verejnej súťaže v   sume 24,03  €/m2   pre kupujúceho Vladimíra Belokostolského,  bytom Májová 431/12 , Kanianka
 Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:    0                               Proti:  0


K bodu 14/ Schválenie odpredaja bytov do osobného vlastníctva na ulici SNP, Školská, Bojnická cesta, Nová

Starosta obce – obec eviduje niekoľko bytov, ktoré ešte nie sú odpredané. Nakoľko doterajší nájomníci majú predkupné právo, obec obdržala ich žiadosti o odpredaj bytu.


UZNESENIE č. 200/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 9a) odsek 8 písm. a , b,  Zákona č. 138/1991 Z.z.,  o majetku obcí a Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve  bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov odpredaj bytov vo vlastníctve obce Kanianka do vlastníctva doterajším nájomníkom na základe ich žiadostí k 31.3.2012 nasledovne:
Pekár Jaroslav - 3-izbový byt o rozlohe 91,71 m2 na ulici SNP 12/4, v cene 1.485,43 €
Pavel Čertík - 1-izbový byt o rozlohe 37,84 m2 na ulici SNP 12/9, v cene 92,19 €
Anna Prická - 1-izbový byt o rozlohe 36,58 m2, na ulici SNP 10/6, v cene 91,13 €
Mária Balúchová - 1-izbový byt o rozlohe 39,14 m2 na ulici Školská 17/3, v cene 1.398,37 €
Matilda Kuníková - 1 izbový byt o rozlohe 39,14 m2 na ulici Školská 9/3 , v cene 1.398,37 €
Jozef Pipíška - 3 izbový byt o rozlohe 71,14 m2 na ulici Nová 1/12 v cene 2.541,02 €
Jozef Cachovan - 4-izbový byt o rozlohe 91,04 m2 na ulici Bojnická cesta 52/2 , v cene 3.251,76 €
Na základe uvedeného uznesenia je možné odkúpiť byty do 30.9.2012

Hlasovanie:    Za :     9          Zdržal sa:      0                             Proti:  0


K bodu 15/ Schválenie komisie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce – obec Kanianka obdržala tri sťažnosti na starostu obce. Nakoľko nie je v kompetencii starostu tieto riešiť, je nutné navrhnúť komisiu na prešetrenie uvedených sťažností. Boli navrhnutí nasledovní poslanci: Ing. Marta Pernišová, JUDr. Ján Lacko, Mgr. Filip Štancel, Mgr art Jozef Baláž, MUDr. Richard Macho.
Mgr art Jozef Baláž – s menovaním do komisie nesúhlasí, nemá právne vedomosti.






UZNESENIE č. 201/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
komisiu pre riešenie sťažností na starostu obce Kanianka v zložení:
Ing. Marta Pernišová – predseda, JUDr. Ján Lacko, Mgr. Filip Štancel, MUDr. Richard Macho

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:     0                              Proti:  0


K bodu 16 / Rôzne.
Starosta obce – oboznámil poslancov, že obec Kanianka vyhlásila mimoriadnu udalosť v dôsledku snehovej kalamity. Bol zvolaný krízový štáb a uložené pokyny pre právnické a fyzické osoby. Odvážal sa sneh z ulíc a parkovísk, mali sme v pohotovosti dva traktory, nákladné autá a nakladač. Obec čo mohla, vyriešila k spokojnosti občanov. Štát prisľúbil kompenzáciu financiami.
Ing. Pernišová – ponúkla pomoc do budúcnosti, nakoľko jej firma  taktiež  vlastní nakladač.


UZNESENIE č.  202/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vyhlásenie mimoriadnej udalosti v obci Kanianka dňa 17.2.2012 – 20.2.2012 z dôvodu snehovej kalamity a zároveň použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na túto udalosť vo výške 2.966,92 €.

Hlasovanie:    Za :     9           Zdržal sa:    0                               Proti:   0


UZNESENIE č. 203/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na mimoriadnu udalosť vo výške 2.966.92 €

Hlasovanie:    Za :   9             Zdržal sa:    0                               Proti:   0

MUDr. Berkeš – navrhol p. Herbríkovej aby prijala ponuku obce a prenosnú garáž využívala do konca roka 2014. Do tohto termínu môže vyriešiť situáciu buď odpredajom prístrešku, resp. preložením na iné vhodné miesto.
JUDr. Lacko – treba vychádzať zo situácie z minulých rokov. Keď sa prístrešky povoľovali, nebol nedostatok parkovacích miest. Musíme sa prispôsobiť situácii, ktorá nastala.


UZNESENIE č. 204/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
umiestnenie jestvujúcich prístreškov (prenosných garáží) pre parkovanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách najdlhšie do konca roku 2014. Úhrada za užívanie týchto prístreškov bude v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatkoch  s tým, že ďalším žiadateľom o umiestnenie takýchto prístreškov nebude vyhovené

Hlasovanie:    Za :  9              Zdržal sa:        0                           Proti:   0

Starosta obce – v zmysle zásad odmeňovania bola prerokovaná odmena hlavnému kontrolórovi. Poslanci sa dohodli na tajnom hlasovaní. Návrhová komisia oznámi výsledok hlasovania.

UZNESENIE č. 205/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v platnom znení odmenu hlavnému kontrolórovi obce za jeho celoročnú činnosť mesačnú odmenu vo výške 22,2% z mesačného platu vypočítaného podľa odseku 1 a 2 citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená spätne za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 v mesiaci marec 2012

Hlasovanie:    Za :    8           Zdržal sa:    0                               Proti:  1 (Ing. Pernišová)


Ing. Pernišová Marta – navrhla dať vypracovať znalecký posudok na vybudované priestory p. Balnu, za účelom započítania hodnoty do nájmu.
Starosta obce – oboznámil poslancov so žiadosťou obyvateľov vchodu č. 26 o riešenie situácie s parkovaním oproti vchodu.
Uvedenú situáciu bude obec riešiť výstavbou parkoviska na Májovej ulici a taktiež prebehlo rokovanie s dopravným inžinierom mjr. Líškom, ktorý odsúhlasil vyznačiť  zákaz parkovania žltou čiarou.
Ing. Pernišová – informovala sa, či už zasadala dozorná rada Eko energie a ako funguje a či sú zo starej dozornej rady nejaké výstupy.
Ing. Hraňo – všetci členovia sú zapísaní v Obchodnom registri, ešte nezasadali, nakoľko nie je ukončená účtovná uzávierka.
Šagát – informoval sa, či sa obec uchádza o časť rezervy, ktorú vyčlenil štát na mimoriadnu udalosť.
Ing. Pernišová – informovala sa, prečo sú dvoje hodiny v hornej časti obce? Aj na pohostinstve Nemčík aj na stĺpe VO?
Starosta obce – p. Nemčík nesúhlasil s meraním elektrickej energie a následne jej úhrade, preto boli hodiny premiestnené na stĺp VO. Následne si p. Nemčík osadil svoje hodiny na  pohostinstvo.
Mgr. Štancel – informoval sa ako dopadol projekt na zakúpenie kompostérov.

Občania:

Vážan Milan – v minulosti bolo viacero projektov, ktoré sa uskutočnili v dolnej časti obce. Občania chcú realizovať niečo aj sami pre seba v hornej časti obce. Dal sa vypracovať projekt na námestíčko, ktoré chcú zrealizovať občania svojpomocne. Projekt predloží na najbližšie zasadnutie OZ.
JUDr. Lacko – rozpočet sa reálne nedá deliť na tri časti, nakoľko niektoré akcie sú viac náročnejšie, iné menej. Je potrebné aby sa viac ľudí venovalo rozpočtu, aby bol navrhnutý tak, aby bol každý občan spokojný.
Starosta obce – vymenoval priority v hornej časti obce – kanalizácia, vybudovanie chodníka pri starom cintoríne na Porubskú cestu
Vážan Milan – novými projektami sú vyvolané aj nové prvky, už 5 rokov bojuje za vyasfaltovanie ulice, za osadenie mreže, lebo steká voda z Lazov.
Starosta obce – v tomto roku bude mreža osadená. A nové prvky nie sú vyvolané novými projektami, ale je potrebné uzavrieť prístup k novému výťahu, nakoľko  ho poškodzujú deti, potom sú to poškodené čapice na múrikoch, je potrebné prekryť časť chodníka pre kočíky. Tieto akcie však nesúvisia s námestím.
Páleš Karol – upozornil na parkovanie áut pri garážach, bolo by vhodné toto riešiť dopravnou značkou zákaz státia.
Kunová – bolo by dobre zahrnúť do rozpočtu vybudovanie chodníka na Lipovej ulici a zdvihnúť vyššie dopravnú značku.
Starosta obce – oboznámil o úverovej situácii a situácii  ohľadne rekonštrukcie MŠ.
Ing. Hraňo – viaceré obce si brali úvery, aby mohli budovať a museli ísť do nútenej správy. Preto sa musíme vyhnúť tomu, aby sme neminuli viac financií ako máme.


K bodu 17/ Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ, starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a zasadnutie o 20,45 hod.   ukončil.



MUDr. Alexander Berkeš                                                                     Ing. Peter Šimurka
overovateľ	overovateľ


Jaroslav Šagát
overovateľ


Ľudovít Pös                                                                                              Ing. Ivor Husár
prednosta OcÚ                                                                                          starosta obce







        


