Zápisnica č. 12/2016 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. 12/2016
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2016 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 návrhu VZN č. 2/2016 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Obcou Dolné Plachtince.
5. Prerokovanie návrhu prílohy č. 1 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Obce Dolné
Plachtince.
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017.
8. Rôzne:
- Plán zasadnutí na rok 2017.
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 riadnom
termíne. Konštatoval že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Predniesol program
zasadnutia zastupiteľstva. Pán Šimún navrhol doplniť do programu do bodu 8. rôzne –
„návrh na určenie výšky disponibility starostu do hodnoty 500€, „návrh na stanovenie
zásad hospodárenia s majetkom obce v súvislosti so schválením výšky disponibility
starostu“.
Hlasovanie za program zastupiteľstva doplnený o návrh p. Šimúna:
Jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 2)

Návrhová komisia: p. Očko, p. Šimún, p. Kuvik
Overovatelia: p. Jardeková, p. Ivicová
Hlasovanie: jednohlasne 7 zo 7 PRE

K bodu 3)

Konštatoval že ustanovenia doterajších uznesení sú v splnené, bod č. A3
uznesenia 11/2016 je v plnení.

K bodu 4)

Starosta navrhuje zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ zo 4 € na 10 €,
ostatné body sú aktualizované. Pán Kuvik navrhuje pozvoľnejšie zvýšiť poplatok a to
na 8,- € a pre deti do troch rokov na 10,- €. Ďalej navrhuje zmeniť bod par. 5 ods. 5 tak
aby bolo možné rozdeliť obed dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti.
Hlasovanie za prijatie VZN bez úprav:
3 zo 7 PRE (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko) 0 zo 7 PROTI, 4 zo 7 sa ZDRŽALI
(p. Kuvik, p. Chrapková, p. Pechová, p. Šimún)
Hlasovanie s úpravami navrhnutými p. Kuvikom:
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4 zo 7 PRE (p. Kuvik, p. Chrapková, p. Pechová, p. Šimún) 0 zo 7 PROTI, 3 zo 7
sa ZDRŽALI (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko)
VZN č. 2/2016 nebolo schválené
K bodu 5)

Pán Starosta dal slovo p. ekonómke, ktorá vysvetlila poslancom OZ dôvody pre
ktoré sa zmenila výška dotácie oproti minulým rokom. Uviedla aj výšku poplatkov
okolitých obcí.
Hlasovanie za prijatie prílohy č. 1 v podobe predloženej starostom VZN 6/2009:
Jednohlasne 7 zo 7 PRE

K bodu 6)

Starosta uviedol poslancom OZ že je možné vyhovieť žiadosti p. Farára o príspevok vo
výške 2 000,- € na opravu orgánu a teda navrhuje úpravu rozpočtu a to: v položke 635
odobrať 2 000,- € a presunúť ich do transferov na účet 642.
Hlasovanie za prijatie rozpočtového opatrenia č. 3 s navrhovanou úpravou:
Jednohlasne 7 zo 7 PRE

K bodu 7)

OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017, ktorý
predniesla poslancom p. Mlynárová HKO.
Starosta uviedol že návrhy na roky 2018 a 2019 sú len kvalifikovaným odhadom a to
vzhľadom k tomu že dodnes neboli zverejnené prognózy Ministerstva. Starosta ďalej
uviedol poslancom že keďže p. Bolgár má záujem o zakúpenie pozemku za domom p.
Maráka a to 12 árov v cene 7,- € za ár, počíta sa s týmto príjmom v rozpočte na rok
2017.
Pani Chrapková navrhuje zvýšiť výšku sociálnej výpomoci. Pán Šímún navrhuje
vysporiadať obecné pozemky, čo navrhuje zahrnúť do rozpočtu.
Pán Šimún navrhuje vo štvrtok 15.12.2016 zvolať finančnú komisiu.
Pani Rimajová vidí ako zbytočné zvolávať finančnú komisiu z aktuálnej dôvodu
prítomnosti všetkých poslancov.
Hlasovanie za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2017:
3 zo 7 PRE (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko, 0 zo 7 PROTI, 4 zo 7 SA ZDRŽALI
(p. Kuvik, p. Chrapková, p. Pechová, p. Šimún)

K bodu 8)

Plán zasadnutí na rok 2017:
Poslanci spoločne so starostom navrhli plán zasadnutí na rok 2017.
Hlasovanie: Jednohlasne 7 zo 7 PRE.
Starosta prečítal poslancom OZ body, ktoré navrhuje p. Šimún.
Poslanci porozumeli návrhu p. Šimúna, bol vyzvaný aby sa vyjadril či sa návrhom
rozumie obmedzenie disponovania starostu finančnou hotovosťou alebo
bezhotovostnými platbami, povedal áno.
Hlasovanie: 0 zo 7 PRE, 3 zo 7 PROTI, 3 (p. Ivicová, p. Jardeková, p. Očko), 4 zo 7
SA ZDRŽALI (p. Kuvik, p. Chrapková, p. Pechová, p. Šimún)
p. Riaditeľka MŠ privolala starostu k nevyhovujúcemu stavu stravy (zhorené ryby),
vykonal zápis kde vyzval p. riaditeľku k preškoleniu zamestnancov a aby stravu
nepripravovali pracovníci aktivačnej činnosti.
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K bodu 9)

Diskusia:
p. Kuvik navrhuje, riešiť pódium a zábradlie pri Urbanovi. Ďalej navrhuje venovať sa
ceste vedúcej od p. Jardekovej k p. Trnkovi a vymyslieť núdzový plán v čase
rekonštrukcie detského ihriska.
p. Pechová sa informovala či sa nedá robiť niečo s podlahou v telocvični v ZŠ.
Starosta oznámil poslancom že p. Fabik sa vzdal správcovstva pohrebiska, najmä zo
zdravotných dôvodov.
OZ doporučuje začať jednanie vo veci prenájmu alebo kúpy cesty k p. Trnkovi.

K bodu 10)

p. Mikuš prečítal poslancom OZ návrh na uznesenie vypracovaný návrhovou komisiou,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: Jednohlasne 7 zo 7 PRE.

K bodu 11)

Starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

Vyhotovil: Michal Mikuš
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