Zápisnica č. 8/7/2011

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch dňa 25.11.2011.
Prítomní poslanci: Ing. A. Števová, Ing. Ľ. Antal, Ing. A. Górová, Ing. M. Čaladik,
p. V. Martinec, p. J. Páleník, p. Ľ. Páleník
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Kontrolná správa hlavného kontrolóra
Prerokovanie 1. zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2011 2013.
Prerokovanie návrhu rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 20122014
Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2011 a schválenie
inventarizačných a vyraďovacích komisií.
Schválenie vyhlásenia 2. kola výberového konania na hlavného kontrolóra obce
Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy základnej školy
Schválenie zmeny užívania stavby obecnej bytovky
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril rokovanie a privítal poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného
kontrolóra obce a prítomných občanov. Oboznámil s programom, ktorým sa bude rokovanie
riadiť.
Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník navrhol doplniť do programu do bodu Rôzne:
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce.
Starosta obce navrhol doplniť bod: Schválenie odmien poslancom OZ.
Hlasovanie za doplnený program: 7-0-0

(za, proti, zdržal sa)

2. Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
Ing. A. Števovú
p. J. Páleníka
Hlasovanie:
7-0-0
Do overovacej komisie starosta obce určil: Ing. Ľ. Antala , Ing. M. Čaladika
Za zapisovateľku bola určená H. Pavčeková.
3. Kontrolná správa hlavného kontrolóra č. 4/2011
Kontrola bola vykonaná za mesiace september, október a november 2011.
Boli kontrolované účtovné doklady v účtovných knihách, knihy došlých a odoslaných faktúr
a kniha dobropisov.
Záver z kontroly. Všetky faktúry vystavené na obec a obcou vystavené boli riadne a včas
uhradené. Pri kontrole neboli zistené nedostatky, ktoré by nasvedčovali nesprávnemu
hospodáreniu s majetkom obce, alebo porušovaniu rozpočtových pravidiel.
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4. Prerokovanie 1. zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2011 2013.
Starosta obce oboznámil prítomným s položkami, v ktorých sú najväčšie rozdiely oproti
schválenému rozpočtu. Príjem obce bol nižší z dôvodu nižších podielových daní a zmeny VZN
o prenájme obecných budov, kde boli znížené sadzby za prenájom.
V kapitole kapitálové výdaje sa prejavila spoluúčasť obce na financovaní výmeny okien na
obecných budovách a parkové úpravy v centre obce.
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 20122014
Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník navrhol prijať návrh bez pripomienok. Ak vzniknú
zmeny urobiť v 1. polroku korekcie.
6. Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2011 a schválenie
inventarizačných a vyraďovacích komisií.
Starosta obce oboznámil so znením príkazu na vykonanie inventarizácie a zložením
inventarizačných a vyraďovacích komisii.
Hlasovanie:

7-0-0.

7. Schválenie vyhlásenia 2. kola výberového konania na hlavného kontrolóra obce
Do určeného termínu v 1. kole výberového konania, nebola doručená na obecný úrad žiadna
prihláška. Z tohto dôvodu obec vyhlasuje 2. kolo výberového konania.
Hlasovanie:

7-0-0

8. Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy základnej školy
Starosta obce oboznámil so stavom budovy základnej školy. Rímsa na budove je v havarijnom
stave. Je potrebná aj oprava strechy . Oprava rímsy sa musí urobiť, aby nedošlo k úrazu .
Podľa finančnej situácie, ak by sa našlo riešenie cez dotáciu , urobilo by sa aj zateplenie
budovy.
Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník navrhol rekonštrukciu riešiť aj podľa perspektívy
školy v našej obci do budúcnosti.
Starosta obce informoval, že počet detí rastie. Bola predĺžená doba v školskom klube detí pre
rodičov, ktorí prichádzajú z práce neskoršie.
Hlasovanie:

7-0-0

9. Schválenie zmeny užívania stavby obecnej bytovky
Starosta obce navrhol schváliť zmenu užívania stavby obecnej bytovky na ubytovňu. Je
záujem do budúcnosti na prenájom pre pracovníkov firmy, ktorá bude stavať bytové domy.
Je v záujme obce , aby prenájom na ubytovanie bol riadne schválený aj regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.
Hlasovanie :

7-0-0

10. Rôzne
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce.
Starosta obce navrhol odmenu vo výške 300,- €. Kontrolnú činnosť Ing. P. Kuťka vykonával
k plnej spokojnosti. Nakoľko mu končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra, poďakoval mu
za jeho prácu.
Predseda finančnej komisie sa pripojil k hodnoteniu práce hlavného kontrolóra, činnosť bola
vykonávaná vysoko kvalitne. Odporučil návrh na odmenu vo výške 300,- € schváliť.
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Hlasovanie:

7-0-0

Schválenie odmien zástupkyni starostu a poslancom OZ
Starosta obce navrhol zástupkyni starostu odmenu vo výške 200,-€ , poslancom OZ odmeny
vo výške 100,- €
Zástupkyňa starostu Ing. A. Števová sa navrhovanej odmeny vzdala.
Poslanec p. Ľ. Páleník sa pripojil.
Hlasovanie :

0-6-1

Informácia o výstavbe bytoviek
V súčasnej dobe sa vybavuje stavebné povolenie na výstavbu bytových domov. Ak počasie
dovolí by sa mali tento rok osadiť piloty.
Občania sa informujú aj na finančnú stránku prenájmu bytov . Vklad finančných prostriedkov
na účet pri pridelení bytu občanovi sa bude pohybovať vo výške poplatku minimálne za 3- 6
mesiacov. Bude vytvorená komisia , ktorá bude byty prideľovať, podľa vopred dohodnutých
kritérií. Nájomná zmluva bude s občanom uzatvorená na 1 rok.
Podľa finančnej situácie s poskytovaním dotácie zo štátneho rozpočtu, by sa o 2 roky mohli
postaviť ďalšie 2 bytové domy.
Informácia o stretnutiach Kľačany na Slovensku
Dňa 11.11. 2011 sa v našej obci stretli starostovia obcí, v ktorých sa organizovali stretnutia.
Dohodli sme sa, že v roku 2013, kedy bude 20. výročie začiatku organizovania stretnutí
Kľačany na Slovensku, sa uskutoční stretnutie v našej obci, avšak na finančnom zabezpečení
akcie sa budú podieľať všetky zúčastnené obce.
11. Diskusia:
Zástupkyňa starostu Ing. A. Števová informovala prítomných, že sa v obci pripravuje oslava
Mikuláša. Bude sa konať v nedeľu 4. decembra . Je potrebné oslavy spropagovať.
Poslankyňa Ing. A. Górová, navrhla vytvoriť informačnú tabuľu s otváracími hodinami
a informácii o odoberaných komoditách na zbernom dvore.
Pán Milan Bajan navrhol, aby sa separovaný odpad zbieral po obci.
12. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Ing. A. Števová prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie:

7-0-0

13. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na riadnom zasadnutí , za diskusné príspevky a
ukončil riadne rokovanie OZ.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 25.11.2011
Zapísala: H. Pavčeková
Overovatelia:

Ing. Ľubomír Antal, v.r.
Ing. Michal Čaladik, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, Ph.D, v.r.

