OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 14.12. 2011
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly
4. Predloženie „Pracovného poriadku obce“
5. Správa starostu obce k Mimoriadnemu „Snemu ZMOS“
6. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011, rozpočtové opatrenia
7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
8. Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtu na roky 2012 – 2014, stanovisko hlavného
kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2012 – 2014
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2012
10. Oprava a doplnenie uznesenia č. 29/2011
11. Informácia o spôsobe účtovania Turvod a.s.
12. Rôzne: Cvičná požiarna dráha – Protipovodňová hrádza..., Verejné priestranstvá,
Hasiči, Potravinová pomoc, Mikuláš, Vianočná výzdoba, Záver roka - ohňostroj....
13. Diskusia
14. Interpelácie
15. Záver

Vyvesené: 10.12.2011
Zvesené:
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Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2011

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Za
overovateľov zápisnice boli určení Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Program rokovania
bol schválený, ako bol predložený. Neboli vznesené ďalšie pripomienky a doplnky.
2. Kontrola plnenia uznesení
Zastupiteľstvu bol priložený „Záznam o kontrole plnenia uznesení“ za obdobie od posledného
zastupiteľstva. Uznesenia sú plnené podľa termínov.
3. Správa o výsledkoch kontroly
Správu o výsledkoch kontroly predložila hlavná kontrolórka obce Janka Jesenská. Poslanci
nemali pripomienky ku predloženým správam a zobrali na vedomie.
4. Predloženie „Pracovného poriadku obce“
Starosta obce sa ospravedlnil za nepredloženie tohto dokumentu. Má ho pripravený vo verzii
na pripomienkovanie, ale treba ho ešte dopracovať, nakoľko sú tam odkazy na uznesenia,
právne normy, ktoré odsúhlasuje zastupiteľstvo, pretože naša obec nie je začlenená pod
odborovou organizáciou. Zastupiteľstvo je rozhodný orgán, ktorému je dané odsúhlasovať
ustanovenia k tejto pracovnej norme. Návrh Pracovného poriadku bude doručený členom
obecného zastupiteľstva prostredníctvom mailu a na najbližšom zastupiteľstve bude
predložený.
5. Správa starostu obce k Mimoriadnemu „Snemu ZMOS“
Starosta informoval zastupiteľstvo o konaní mimoriadneho snemu dňa 24.10.2011, ktorý sa
konal z dôvodu zmeny financovania obcí z podielových daní. Tieto podielové dane – mix
daní, sa mali rozšíriť o príjem z daní z DPH, spotrebných daní, príjmu z daní právnických
osôb. Obce miesto zvýšenia príjmu v roku 2012 o 18,9 %, by bol nárast príjmu len o 3%,
ktoré minister financií garantoval. Samosprávy by prišli o príjem cca 248 mil. €, ktoré by boli
prevedené do štátneho rozpočtu a rozplynuli by sa na ústredných orgánoch štátnej správy.
Výpočet príjmu na rok 2012 podľa mixu daní pre našu obec by bol 94 332 € (rok 2011 –
94 806 €) a podľa doterajšieho príjmu 97 839 €. Podľa mixu daní by garantovaný príjem do
našej obce o 3 % nedosiahol ani príjem z toho roku, ktorý by mal byť 94 806 €. Toto sa týkalo
celej samosprávy v rámci SR a preto bol zvolaný Mimoriadny Snem ZMOSu. Na tomto
sneme sa prijalo uznesenie, že ZMOS nesúhlasí s novým financovaním obcí – mixom. Pokiaľ
by táto podmienka nebola splnená, tak obce vytvoria protiopatrenia a prestanú vykonávať
prenesené kompetencie štátu.
Ďalšie rokovania boli ohľadom novely zákona č. 582/2004 Z.z. o daniach z nehnuteľností
a miestnom poplatku za komunálne odpady, kde opäť ministerstvo financií, žiadalo od
samospráv radikálne zvýšenie daní a poplatkov na úkor obyvateľstva, ktorými by si
samosprávy vykryli výpadok z podielových daní. Bolo prijaté uznesenie o požiadaní
prezidenta, aby nepodpísal túto novelu, tak ako bola prijatá v parlamente.
Záver z tohto mimoriadneho snemu je už známy. Mix daní nebol odsúhlasený, ale
samosprávy prídu o cca 100 mil. €, ktorých sa vzdala v rámci šetriacich opatrení štátu počas
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dlhovej krízy. Novelu zákona o daniach z nehnuteľností prezident nepodpísal a parlament
určil účinnosť tohto zákona od 1.12.2012.
6. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011, rozpočtové opatrenia
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s predloženými tabuľkami čerpania rozpočtu k 30.11.2011.
toto plnenie rozpočtu odráža hospodárenie obce za celý rok bez započítania príjmov
a výdavkov v mesiaci december, ktoré budú vo výške cca 10 tis. €. Nedoplatky z príjmov
z daní z nehnuteľností a poplatkov je cca 900 €, ktoré budú možno vyrovnané neplatičmi do
konca roka. Skonštatoval, že celkové hospodárenie v roku 2011 bude prebytkové.
Ďalej oboznámil zastupiteľstvo návrhom rozpočtu na rok 2012, ktorý odráža príjmy
a výdavky na budúci rok.
K rozpočtovým opatreniam sa venoval jednotlivým položkám v rozpočte na tento rok
a konkrétne k dohodám o vykonaní práce, ktoré je prečerpané z položky na povodne (700 €)
a sociálne výdavky k jednotlivcom o cca 300 €.
K ďalším opatreniam je úprava na položke príjem z podielových daní, kde plánovaný príjem
94 806 € nebude splnený, ale bude menší o cca 400 €. Príjem z daní z nehnuteľností
a poplatkov, tiež nevie ako bude splnený, pretože daňovníci si zatiaľ nevyrovnali svoje
podlžnosti ku dňu nadobudnutia právoplatnosti splatnosti.
K príjmovým finančným operáciám sa bude tiež vykonávať rozpočtové opatrenie z dôvodu
navŕšenia platieb za terénne úpravy o cca 600 €.
Rozpočet na rok 2012 je záväzný. Žiadosti predložili Jednota dôchodcov, TJ Dynamo
Príbovce a DHZ Benice. DHZ Benice predložili len sumu cca 1 500 €, ale plán je 1 220 €.
V prípade potreby sa rozpočet upraví. Na Jednotu dôchodcov je plánovaný výdavok 330 €
a ešte nie je zúčtovaný rok 2011. Pre TJ Dynamo Príbovce je plánovaný výdavok 400 €.
Ku kapitálovým výdavkom je plánované 10 000 €, pretože na viac nemáme a bude záležať od
možností získania dotácie z jednotlivých ministerstiev. Najnovšie vyšla výzva na vidiecke
sídla z rezervy premiérky vlády SR, ale získanie tejto dotácie je vo hviezdach. Ďalšia dotácia
bude žiadaná z MF, kde sa žiadosti podávajú k 31.3.2012.
Rozpočet na rok 2012 bude schválený v bode č. 8.
7. Uznesenie komisie verejného záujmu
Starosta informoval zastupiteľstvo o zasadnutí komisie 13.12.2011 o 18 tej hodine na
obecnom úrade. Predseda komisie Anna Žiarová sa nezúčastnila z dôvodu plnenia pracovných
povinností. Komisia za prítomnosti členov Viliama Hajného a Rastislava Romančíka
prerokovala preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2006 1 deň a za rok
2007 20 dní. Ďalej prerokovala návrh na koncoročné odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva v sume cca 185 €.
Ďalej starosta navrhol doplatenie 10 % odmeny kontrolórke z celkového súčtu platov za rok
2011. Záloha v sume 100 € bude vyplatená po skončení rokovania obecného zastupiteľstva.
Komisia odporučila na schválenie obecnému zastupiteľstvu prerokované body.
Zastupiteľstvo schválilo odporučenie komisie s tým, že odmeny budú vyplatené vo forme
zálohy po skončení zastupiteľstva.
8. Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtu na roky 2012 – 2014, odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce.
Tento bod nadväzuje na bod 6, kde bol prerokovaný návrh rozpočtu na rok 2012. Stanovisko
k rozpočtu hlavného kontrolóra je návrh rozpočtu schváliť. Je potrebné dopracovať návrh
rozpočtu vo forme programového rozpočtu, ktorý sa predloží na najbližšie rokovanie
obecného zastupiteľstva v roku 2012.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo zobraté na vedomie.
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Návrh rozpočtu na rok 2012 ako záväzný a rozpočtové roky 2013 – 2014 ako nezáväzný bol
obecným zastupiteľstvom schválený.
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2012
Hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie Plán kontrolnej činnosti. Zastupiteľstvo
nemalo pripomienky, ani ho nedoplnilo a bol schválený v predloženej podobe.
10. Oprava o doplnenie uznesenia č. 029/2011
Starosta informoval o znení uznesenia č. 29/2011, ktoré nevyhovovalo zápisu do správy
katastra v Martine od žiadateľa Martina Kršku. Toto uznesenie je potrebné zmeniť, tak aby
vyhovovalo zápisu. Uznesenie sa doplnilo o ďalšie parcely a výmery, ktoré podliehajú zápisu
do správy katastra.
11. Informácia o spôsobe účtovania Turvod a.s.
Starosta informoval zastupiteľstvo o stretnutí s pracovníkmi Turvodu na Sneme ZMOTU,
ktorý sa uskutočnil 8 . – 9. 12. 2011. Pracovníci oboznámili starostov obcí o účtovaní za
vodné a stočné od nového roku vo forme záloh. Starostovia obcí boli oboznámení, že odpis za
vodu sa bude vykonávať, len raz ročne. Tí, ktorí majú veľkú spotrebu vody, budú mať vysokú
platbu naraz. Cena vodného bude o 3 ct menej a cena stočného o 3 ct viac. Preto sme boli
požiadaní o oboznámení obyvateľstva o zriadení zálohových platieb a poskytnutie mailových
adries jednotlivých odberateľov. Z tohto vyplýva, že bude potrebné vytvoriť aj zoznam
mailových adries. Toto je aj z dôvodu, že bola zrušené pokladňa na Turvode a platby budú len
bankovým prevodom. Je potrebné toto oznámiť všetkým odberateľom.
Zároveň sa menia pásma na vývoz žúmp, ale toto sa netýka našej obce. Má byť aj nový
cenník, ktorý bude zverejnený na stránka Turvodu.
Odpis bude vykonávaný len raz ročne.
12. Rôzne
Cvičná požiarna dráha - protipovodňová hrádza..., Verejné priestranstvá
Toto bolo spomínané v bode v rozpočte, kde sa bude pokračovať v ďalšej práci: zatrávnenie,
betónovanie, elektrické osvetlenie a dokončenie ľavej strany. V budovaní pravej strany sa
bude pokračovať až po získaní výkopovej zeminy. V sobotu je naplánované čistenie
komunikácie vodou. Ak to nepôjde bude privolaný Viliam Hajný s radlicou, s ktorou sa to
stiahne a dočistí vodou. Zároveň sa bude pokračovať v prečisťovaní studne.
Hasiči, vianočná výzdoba...
Budú zabezpečovať vianočné osvetlenie na smreky a lipu. Sú zakúpené nové sviečky. Na
Hasičskej zbrojnici už osvetlenie je nainštalované.
Záver roka, ohňostroj
Koncoročné posedenie poslancov bude dňa 29.12.2011 na obecnom úrade. Večera bude
dodaná od Jána Gomolu.
Ohňostroj sa uskutoční 1.1.2012 desať minút po polnoci, kde bude aj Novoročný prípitok.
Nepravidelná preprava osôb
Starosta dostal ponuku na nepravidelnú prepravu osôb a zároveň aj požiadavku na
zastavovanie na našich zástavkách. Túto možnosť si overoval na Obvodnom úrade dopravy,
kde dostal stanovisko, že na zástavkách prímestskej dopravy podľa zákona o cestnej
premávke nemôžu stáť žiadne motorové vozidlá. Dnes bol žiadateľ na obecnom úrade, kde
mu bolo vysvetlené, že obec nemôže dať takéto vyjadrenie. Nakoniec svoju žiadosť ani
nepredložil.
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Protokol o nadobudnutí nehnuteľností
Pri vysporiadaní pozemkov p. Milana Buchu staršieho sa vyskytla neknihovaná parcela E
PKN č. 34, ktorá je podľa zákona majetkom obce. Táto parcela je rozčlenená GP na viac
parciel, ktoré nepatria do jeho vlastníctva. Celková výmera týchto parciel je 322 m2. Najprv
tieto parcely musia prejsť na obec a potom sa bude riešiť prípadný predaj v zmysle novely
zákona o majetku obcí.
13. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce s informáciou o novele zverejňovania zmlúv, faktúr
a objednávok, kde obciam od 1.1.2012 opäť pribúda povinnosť zverejňovania. S týmto súvisí
aj prepojenie úradu s informačným systémom so štátnou pokladňou, ktorý ešte nie je
spustený. Najhoršie na tom je, že nainštalovali prepojenie cez dial up, ktorý je zo začiatku
tisícročia. Starosta preskúma možnosť pripojenia cez dsl.
14. Interpelácie
Interpelácie neboli vznesené.
15. Záver
Starosta poďakoval za účasť na zasadnutí a za rok činnosti. Termín najbližšieho zastupiteľstva
bude včas oznámený.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík
Podpis starostu
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