ZÁPI SN ICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 22.11.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Mgr. Miloš Tomek
Overovatelia:Ing. Rastislav Mrva, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Rozpočet na roky 2012 – 2014
2/ Rozpočtové opatrenia
3/ Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
4/ Rôzne:

1/ Rozpočet na roky 2012 – 2014
Ekonómka obce predniesla návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014, poslanci boli s uvedeným návrhom
oboznámení, mali možnosť si materiál preštudovať. Starosta upozornil poslancov, že do rozpočtu
na rok 2012 boli v kapitálových výdavkoch zaradené finančné prostriedky na:
–
chodník na cintoríne – projektová dokumentácia
–
zberný dvor - čistiace stroje
–
oprava kultúrneho domu – projektová dokumentácia
Po rozsiahlej diskusie a s prihliadnutím na skutočnosť, že do 30.10.2011 nám narástli náklady na
likvidáciu komunálneho odpadu OZ navrhuje zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad a
to:
- u fyzických osôb – obyvateľov 0,044€ za osobu a deň
–
u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb 0,011 € za osobu a deň
–
ostatných 0,044 € za osobu a deň
Ostatné pripomienky poslancov boli do návrhu rozpočtu zapracované, OZ doporučuje takto
upravený návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014 zverejniť.
2/ Rozpočtové opatrenia č. 2/2011
Ekonómka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2011. Návrh bude v takejto podobe zverejnený.
3/ Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
Prítomní poslanci sa oboznámili s návrhom dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P. OZ doporučuje uvedený návrh
dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 v takejto podobe zverejniť.
4/ Rôzne:
–
starosta obce oboznámil poslancov, že z posledného zasadnutia OZ nebola doriešená otázka
prenájmu 2-izbové bytu na bytovke Mlynárska č.18. O byt prejavila záujem p. Melicherová Jana
nájomníčka 1-izbového nájomného bytu, ktorá žije v byte s 2 deťmi. OZ schvaľuje výmenu 1izbového nájomného bytu za 2-izbový nájomný byt p. Melicherovej Jane. Tým sa uvoľnil 1-izbový
nájomný byt. Zo žiadostí záujemcov bola vybratá p. Pešková Katarína,

-2Farská 3, Hrnčiarovce n/P. OZ schvaľuje prideliť 1-izbový nájomný byt na bytovke Mlynárska 18,
Hrnčiarovce n/P p. Peškovej Kataríne, Farská 3, Hrnčiarovce n/P. Starosta obce dal hlasovať kto je
za, aby 2-izbový nájomný byt bol pridelený p. Melicherovej Jane:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby 1-izbový nájomný byt na bytovke Mlynárska 18
bol pridelený p. Peškovej Kataríne, Farská 3, Hrnčiarovce n/P.
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
–
kontrolór obce podal správu o prevedenej kontrole na ZŠ, neboli zistené nejaké závažné
nedostatky, iba upozornil, že je potrebné doložiť správy z kontrolných dní – rekonštrukcia ZŠ.
–
poslanec p. Maár podal návrh, aby sa dôležité informácie a obecné oznamy boli zasielané
občanom prostredníctvom e-mailu. Doporučuje OcÚ urobiť reláciu do miestneho rozhlasu, že je tu
taká možnosť poskytovania informácií a občania si môžu svoje e-mailové adresy nahlasovať na email OcÚ a to: sekretariat@hrnciarovce.sk.
–
poslankyňa RNDr. Kopecká doporučuje umiestniť v priestoroch cintorína tabuľu s
otváracími hodinami a tabuľu „Zákaz vyvážania domového odpadu“.
–
z radov poslancov vyšiel návrh, aby boli zabezpečené sobotňajšie služby pri kontajneri v
zbernom dvore, a aby poplatok za vývoz 1 fúrika odpadu bol účtovaný 1,50 €. Starosta dal hlasovať
kto je za uvedený návrh, z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 1 poslanec
Zdržal sa: 1 poslanec
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.11.2011:
a/ berie na vedomie:
–
návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014
–
návrh rozpočtových opatrení
–
návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce n/P
–
správu kontrolóra obce
b/ schvaľuje:
85/11 – pridelenie 2- izbového nájomného bytu na bytovke Mlynárska č. 18, Hrnčiarovce n/P
p. Melicherovej Jane
86/11 – pridelenie 1- izbového nájomného bytu na bytovke Mlynárska č. 18, Hrnčiarovce n/P
p. Peškovej Kataríne, Farská 3, Hrnčiarovce n/P
87/11 – poplatok za vývoz 1 fúrika odpadu účtovať sumu 1,50 €
c/ ukladá:
88/11 - urobiť reláciu do miestneho rozhlasu, že je tu možnosť poskytovania informácií a oznamov
občanom prostredníctvom e-mailu
89/11- umiestniť v priestoroch cintorína tabuľu s otváracími hodinami a tabuľu „Zákaz vyvážania
domového odpadu“
Zápisnicu overili: Ing. Rastislav Mrva
Ing. Mikuláš Moncman

