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Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 
23. marca 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:  MUDr. Alexander Berkeš, Stanislav Daumer

MUDr. Richard Macho prišiel o 15,45 h

Občania:  v počte  7
         
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 15,30 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 8, čo je nadpolovičná väčšina  a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.
	Vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci dnes odchádzajú na služobnú cestu do ČR, bol bod programu  pripomienky občanov posunutý.

Schválenie programu rokovania
 
	Otvorenie. 

Prerokovanie žiadosti MP RV SR č. 2012-1637/3833-1 o vrátenie finančných prostriedkov z projektu ZŠ Kanianka, zateplenie, výmena výplní otvorov a nadstavba východného pavilónu kód projektu ITMS 22110120021
Pripomienky a podnety občanov.
Rôzne.
Záver.
  


UZNESENIE č. 206/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 29.2.2012

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


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

UZNESENIE č. 207/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu   
JUDr. Ján Lacko
Mgr. Andrea Filt
Jaroslav Šagát

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

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


K bodu 1/ Prerokovanie žiadosti MP RV SR č. 2012-1637/3833-1 o vrátenie finančných prostriedkov z projektu ZŠ Kanianka, zateplenie, výmena výplní otvorov a nadstavba východného pavilónu kód projektu ITMS 22110120021

Starosta obce oboznámil poslancov s listom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v ktorom žiadajú obec o vrátenie 5 % finančných prostriedkov z projektu ZŠ Kanianka – zateplenie, výmena výplní otvorov a nadstavba východného pavilónu, nakoľko bolo porušené verejné obstarávanie.
Obec napísala odvolanie, prebehli rokovania s Ministerstvom, s centrálou ZMOS a ďalej prebehli komunikácie s obcami, ktoré taktiež obdržali tento list.
Máme dve možnosti. Uznať dlh a zaplatené finančné prostriedky vymáhať súdnou cestou od firmy, ktorá zabezpečovala verejné obstarávanie, alebo nezaplatiť a je tu riziko ďalších kontrol.
(Na rokovanie sa dostavil o 15,45 MUDr. Richard Macho).
Starosta obce k tomuto bodu otvoril rozpravu.
Ing. Pernišová – vyjadrila sa, že uvedené treba zaplatiť a potom sa súdiť, je to menšie riziko.
JUDr. Lacko – je tu niekoľko problémov. Keď zaplatíme, uznáme tým dlh a potom už nie je možné sa súdiť s Ministerstvom.  
Ing. Pernišová – bolo by vhodné stretnúť sa so štatutármi iných obcí, ktorých sa to týka a všetci konať rovnakým spôsobom.
Mgr. Filt – informovala sa, či je obec v kontakte s firmou, ktorá vykonávala verejné obstarávanie v rámci uvedeného projektu, adresovala vedeniu obce otázku, nakoľko je realistické  mimosúdna dohoda o čiastočnej úhrade tejto pokuty (regres) touto firmou, nakoľko verejné obstarávanie malo podľa ministerstva vykonávajúceho kontrolu nedostatok (požiadavka predložiť výpis z obchodného registra). Ďalej sa pani Filt dotazovala na riziká v prípade, ak obec nezaplatí pokutu, a bude sa vykonávať „hĺbková“ kontrola zo strany NKÚ. Opýtala sa prednostu a kontrolóra obce, či existujú v projekte akékoľvek iné „nášľapné míny“, o ktorých súčasní poslanci nevedia schopné mať nepriaznivé následky pre obec. Uvedení funkcionári uviedli, že riziko objavenia ďalších chýb bohužiaľ existuje.


UZNESENIE č. 208/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o mi e
Prerokovanie Žiadosti MPRV SR č.2012-1637/3833-1 o vrátenie finančných prostriedkov z projektu ZŠ Kanianka, zateplenie, výmena výplní otvorov a nadstavba východného pavilónu kód projektu ITMS 22110120021


Hlasovanie:    Za: 9               Zdržal sa:  0                                Proti:  0
UZNESENIE č.  209/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
Zapojenie rezervného fondu vo výške 47 865,86 € / zákon 583/2004 Z.z. § 10 bod 8/ na vrátenie finančných prostriedkov v zmysle Žiadosti MPRV SR č.2012-1637/3833-1

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


UZNESENIE č. 210/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
Navýšenie  finančných príjmových operácií  o 47 865,86 € a navýšenie bežných výdavkov o 47 865,86 €.
Zapojenie rezervného fondu na krytie výpadku kapitálových výdavkov vo výške 47 865,86 €


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


UZNESENIE č.  211/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   

rozpočtové opatrenie  I.C  v kompetencii OZ v súlade s odsekom 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
bežné príjmy                                          0 €
kapitálové príjmy                                   0 €
finančné operácie                          47.866 €
navýšenie príjmov celkom o        47.866 €  ( príjmy po I. úprave 2.650.737,- €)


výdavky
bežné výdavky                                 47.866 €
kapitálové výdavky                                   0 €           
finančné operácie                                      0 €
navýšenie výdavkov celkom  o        47.866 €  (výdavky po I. úprave 2.650.737,- €)

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozpočtové opatrenie I.C tvoria prílohu zápisnice

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




K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov.

Vážan Milan – priniesol vypracovaný náčrt projektu – víziu na vyhotovenie námestíčka pri kaplnke. Občania chcú pomôcť fyzicky aj finančne. Požiadal o upratanie dvora pri kaplnke
Mgr. Art Baláž – informoval, že ZUŠ v Kanianke má  100. výročie   založenia, mohlo by sa to pripomenúť spolu s výročím založenia kaplnky.





K bodu 4/ Záver

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



JUDr. Ján Lacko                                                                             Mgr. Andrea Filt
overovateľ	overovateľ


Jaroslav Šagát
overovateľ


Ľudovít Pös                                                                                              Ing. Ivor Husár
prednosta OcÚ                                                                                          starosta obce







        


