Zápisnica č. 6/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 6/2016
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.06.2016 o 19.00 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 predaja časti pozemku parc. č. CKN 2 – pozemok pri bývalej
hornej škole.
5. Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2015.
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením 2.
7. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
8. Prerokovanie a vyjadrenie sa o rozšírení druhého stupňa 5. – 9. Ročníka
základnej školy v Obci Dolné Plachtince.
9. Rôzne:
- divadelné dišputy 25.6.2016
10. Diskusia.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver
K bodu 1)

O 19:11 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. Pani Mgr. Chrapková navrhla vložiť do programu bod č. 8 ktorého znenie
predložila v písomnej podobe a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za program zasadnutia: Jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p.
Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková)

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Milan Očko, p. Peter Kuvik, p. Klára Pechová
Overovatelia zápisnice: p. Mária Ivicová, p. Jozef Šimun
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p. Pechová, p. Šimún, p.
Jardeková, p. Očko, p. Chrapková)

K bodu 3)

Ustanovenia doterajších uznesení sú v plnení.

K bodu 4)

Hlasovanie o zámere predaja novovzniknutého pozemku č. CKN 2/4 za cenu
stanovenú znaleckým posudkom: jednohlasne 7 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Ivicová, p.
Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p. Chrapková)
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K bodu 5)

Pán starosta dal slovo pani Viere Mlynárovej HKO ktorá predniesla poslancom OZ
odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015.
Následne bol prerokovaný záverečný účet za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015.
Hlasovanie: 4 zo 7 PRE (p. Očko, p. Ivicová, p. Jardeková, p. Kuvik), PROTI 0 zo
7, ZDRŽALI SA 3 zo 7(p. Pechová, p. Šimún, p. Chrapková).

K bodu 6)

Pani Rimajová, ekonómka obce zodpovedala pánovi Kuvikovi a p. Mgr.
Chrapkovej otázky ohľadom presunu položiek výdavkov z dopravy na opravu
cintorínskej ohrady a príjmov základnej školy.
Pani Mgr. Chrapková si vyžiadala k rozpočtovému opatrenie poznámky v ktorých budú
podrobnejšie rozpísané jednotlivé položky.
Hlasovanie: 3 zo 7 PRE (p. Očko, p. Ivicová, p. Jardeková), PROTI 0 zo 7,
ZDRŽALI SA 4 zo 7(p. Kuvik, p. Pechová, p. Šimún, p. Chrapková).

K bodu 7)

Starosta informoval o ponuke spoločnosti eR STAR na vypracovanie obstarania
a vyhotovenia ÚPD obce. Cena prvej fázy je 5 150,- € cena samotného vypracovania je
12 450,- €. Pán Kuvik prisľúbil že zabezpečí osobné stretnutie s ďalšou spoločnosťou
z Lučenca.
Tento bod sa presúva na budúce zasadnutie OZ.

K bodu 8)

Pani Mgr. Chrapková by mala záujem o stanovisko starostu obce
k znovuotvoreniu druhého stupňa ZŠ v Dolných Plachtinciach. Starosta uviedol že
určite nie je proti, ak budú deti a bude škola sebestačná, nevidí problém v otvorení
druhého stupňa. Pani učiteľka Šimúnová uviedla že momentálne robia všetko preto aby
získali deti, chodia z domu do domu s dotazníkmi. Pani riaditeľka ZŠ uviedla že ak sa
im aj nepodarí získať dostatok detí, budú radi ak sa im podarí posilniť aspoň prvý
stupeň a budú radi ak im poslanci v tomto pomôžu spolu so starostom. Starosta
navrhuje odložiť tento bod na ďalšie zasadnutie OZ.
Tento bod sa presúva na budúce zasadnutie OZ.

K bodu 9)

Rôzne:
Divadelné dišputy:
p. Štefan Kvietik prisľúbil účasť na podujatí, starosta predniesol poslancom OZ
program podujatia.
Starosta poprosil Petra Kuvika aby spolu s Jurajom Černákom hudobne
sprevádzali ľudí pri kapustnici. Prisľúbil že sa dohodne s p. Černákom.
o

K bodu 10)

30.7.2016 sa uskutoční Trojplachtinský futbal

Diskutovalo sa priebežne.

Pani Ivicová odišla o 21:35.
K bodu 11)

p. Starosta prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou
komisiou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: 6 zo 6 PRE (p. Kuvik, p. Pechová, p. Šimún, p. Jardeková, p. Očko, p.
Chrapková).
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K bodu 12)

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Vyhotovil: Michal Mikuš
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