Zápisnica č. 3/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 3/2016
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.03.2016 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2016, ktoré sa navrhuje pre
zreálnenie rozpočtu na základe zverejnených údajov normatívnych
a nenormatívnych finančných prostriedkov na úseku školstva, oznámených
Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva.
5. Prerokovanie návrhu VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce –
preložený bod z minulého zasadnutia.
6. Schvaľovanie prenájmu priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova
na účel hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra – preložený
bod z minulého zasadnutia.
7. Opätovné prerokovanie zámeru odpredať pozemok parc.č. CKN 299 na účel
hodný osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne
užívaného obecného pozemku – preložený bod z minulého zasadnutia.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver

K bodu 1)

O 18:10 hod. starosta obce Bc. Cyril Bartók srdečne privítal prítomných občanov a
poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa koná v náhradnom termíne.
Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program zasadnutia
zastupiteľstva. Pani poslankyňa Mgr. Mária Chrapková a HKO Viera Mlynárová sa
ospravedlnili.
Hlasovanie za program zasadnutia: Jednohlasne 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p.
Pechová, p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko)

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Milan Očko, p. Viktória Jardeková, p. Peter Kuvik
Overovatelia zápisnice: p. Mária Ivicová, p. Klára Pechová
Hlasovanie: jednohlasne 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p.Šimún, p.
Jardeková, p. Očko)

K bodu 3)

Pán starosta predložil poslancom OZ oznámenie k uzneseniu 2/2016 o využití práva
starostu podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb a pozastavil účinnosť bodov e) a f)
uznesenia č. 2/2016. Konštatoval že ostatné ustanovenia uznesení sú splnené.

K bodu 4)

Pán starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 1/2016, ktoré upravuje príjmy
a výdavky na úseku školstva ako účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu.
Uviedol že v zmysle zákona 583/2004 sa toto rozpočtové opatrenie neschvaľuje. OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
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K bodu 5)

Hlasovanie za odročenie bodu 3 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Pechová, p.Šimún), 0 zo 6
PROTI (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko).
Hlasovanie za prijatie návrhu VZN o hospodárení s majetkom obce: 3 zo 6 ZA (p.
Ivicová, p. Jardeková, p. Očko), 3 zo 6 PROTI (p. Kuvik, p. Pechová, p.Šimún)

K bodu 6)

Pán poslanec Kuvik navrhuje 3 mesačný odklad na platenie nájomného.
Hlasovanie o prenajatí priestorov v bývalej hornej škole – trieda od Búroskova na účel
hodný osobitného zreteľa a to zriadenie športového centra za cenu 55€/mes. nájomné
s odkladom do 1.7.2016, : jednohlasne 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová,
p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko).

K bodu 7)

Pán starosta predniesol žiadosť p. Bullu a p. Házovej, dal slovo p. Bullovi ktorý uviedol
že tretia generácia užívala pozemok v dobrej viere že pozemok vlastní. Pani Jardeková
navrhuje odložiť tento bod na neurčito.
Hlasovanie o potvrdení zámeru odpredať pozemok parc. č. CKN 299 na účel hodný
osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného
pozemku (schváleného uznesením č. 1/2016):
0 zo 6 PRE, 0 zo 6 PROTI, 6 zo 6 sa zdržali (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová,
p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko)
Hlasovanie o zrušení zámeru odpredať pozemok parc. č. CKN 299 na účel hodný
osobitného zreteľa a to vysporiadanie vlastníckych vzťahov reálne užívaného obecného
pozemku: 3 zo 6 PRE (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko), 0 zo 6 PROTI, 3 zo 6 sa
zdržali (p. Kuvik, p. Pechová, p. Šimún).
Starosta konštatoval že prijatý zámer na uznesení č. 1/2016 je platný.

K bodu 8)

Pán starosta uviedol detaily o nakladaní s odpadmi – informoval poslancom o uzavretí
zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVIPAK z toho dôvodu, že zberová
spoločnosť Marius Pedersen preferuje OZV ENVIPAK. Oznámil poslancom podanie
žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu telocvične v celkovom náklade 169 376,59 € s 10%
spoluúčasťou obce, oznámil poslanom z finančným výsledkom tradičnej vinárskej
súťaže „Plachtince 2016“ – príjem 1 879,55, výdavky 1 610,81, výsledok +268,74 €.
Ďalej informoval, že v priebehu apríla 2016 spoločnosť Stavby Slovakia s.r.o. –
dodávateľ plánuje realizovať výmenu svietidiel a vedenia VO.
Žiadosť p. Martina Gullera – p. starosta predniesol žiadosť p. Gullera ktorý uviedol
zámer odkúpiť pozemok na ktorom je umiestnená brána k obecnej budove (horná
škola).
Hlasovanie o presunutí bodu na ďalšie zasadnutie: 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová,
p. Pechová, p.Šimún, p. Jardeková, p. Očko).

K bodu 9)

Pán Kuvik sa informoval o spadnutej vŕbe cez potok pri ihrisku, ďalej sa informoval
o prebiehajúcich prácach na cintorínskej ohrade, zároveň by chcel dať návrh na
spevnenie cestičiek v cintoríne. Starosta ho ubezpečil že podľa finančnej situácie nájde
riešenie, stotožnuje sa s jeho návrhom.
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K bodu 10) p. Starosta prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: 5 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Chrapková, p. Pechová, p. Jardeková, p. Očko)
0 zo 6 PROTI, 1 zo 6 sa zdržali (p. Šimún).
K bodu 11)

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Vyhotovil: Michal Mikuš

Č. strany: 3 z celkového počtu 3

