Zápisnica č. 3/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Pitelová konaného 15.6.2012 o 16.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.
1. Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík, privítal prítomných hostí a skonštatoval, že
prítomní sú piati poslanci, Sklenka Ivan a Ján Chalmovský sa ospravedlnili. Z uvedeného
vyplýva, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Za zapisovateľa bola určená Eva Štefanková.
- za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Peter Snopko – OZ schválilo návrh
jednomyseľne.
- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Rastislav Kubáň a Peter Hudec – OZ
schválilo návrh jednomyseľne
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Z minulého zastupiteľstva neboli uložené žiadne úhohy.
4. Správa nezávislého audítora
Správu audítora predniesol starosta obce . Poslanci obecného zastupiteľstva vzali túto správu
na vedomie.
5. Záverečný účet obce Pitelová za rok 2011
Záverečný účet obce za rok 2011 prečítal starosta obce a navrhol, aby 10% zo zisku čo
vyplýva zo zákona bolo prevedené do rezervného fondu a ostatné financie aby zostali na
na bežnom účte. Poslanci OZ jednomyseľne schválili.
6. Prehodnotenie platu starostu obce
Plat starostu podľa zákona je vo výške 1 297,- €. Poslanci OZ schválili základnú výšku platu
bez odmien.
7. Majetkovo právne veci
Žiadosť Jána Dubovana o odpredaj časti pozemku u E-KN parc.č.514/1 o výmere 38m2 nakoľko p. Dubovan uvedený pozemok už roky užíva poslanci OZ schválili odpredať priamym
predajom za cenu 3,- € za m2 – jednomyseľne schválené.
8. Diskusia – rôzne
V diskusii ako prvý vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov, že ZUS servis s.r.o. podal
návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby MVE Jalná.
- Pán Snopko požiadal zastupiteľstvo, aby vyjadrilo nesúhlasné stanovisko k vydaniu
územného konania o umiestnení MVE Jalná. Vyjadril sa, že občania neboli informovaní
o uvedenom jednaní a preto sa na jednaní nezúčastnili žiadni občania z obce Pitelová.
- Pán Čabák Marian a pani Vaňová žiadali aby sa všetky informačné tabule v obci s totožňovali s úradnou tabulou. Jedná sa o tabule Horný koniec, Obecný úrad, Jednota, Čierne
Zeme, Záhrady a Dolina. Schválené jednomyseľne.
- Starosta oboznámil poslancov, že v apríli bol obci doručený výpis z registra nového stavu
Pozemkových úprav v extraviláne, ktorý by mal by do konca roka schválený a aj pozemky
vymerané.

- Starosta informoval poslancov, že vypracoval v zmysle zákona o Obecnom zriadení Organizačný poriadok OU Pitelová, taktiež vypracoval pracovné náplne s popisom pracovnej
činnosti jednotlivých zamestnancov. Poslanci OZ si žiadali pracovné náplne zaslať. Poslanci
ďalej žiadali vypracovať organizačnú schému a zaslať im ju do 14 dní.
- Starosta ďalej informoval, že dal vypracovať ponuky na opravu ciet, ale nakoľko je v rozpočte schválená suma 9 000,- € je potrebné rátať s úpravou rozpočtu.
- Starosta ďalej informoval, že dal urobiť cenové ponuky na vchodové dvere – v rozpočte je
schválené 1000,- € na údržbu celej budovy - tiež je potrebné rátať s úpravou rozpočtu.
- Starosta ďalej informoval, že v mesiaci apríl zasadal na OU v Pitelovej tzv. vstupný výbor,
ohľadom vodovodu Dolina, kde boli prítomní dvaja zamestnanci STVPS a STVS, ktorí majú
za úlohu pripraviť stavbu k realizácii, t.j. pripraviť územné povolenie a požiadať obec
Pitelová o vydanie územného a stavebného povolenia tak, aby v roku 2013 mohla byť stavba
zrealizovaná.
- Starosta ďalej informoval, že bolo vykonané výberové konanie na funkciu administratívna
pracovníčka OU. Do konkurzu bolo prihlásených 7 uchádzačov z ktorých bola vybratá
Michaela Vencelová s nástupom od 1.7.2012 na 4 hod. úväzok.
- Pán Kubáň doporučil, že by bolo potrebné začať s opravou strechy na dome smútku a na
garážach.
- Pán Hudec poznamenal, že treba opraviť rozhlas v Záhradách. Poslanec Mališ Lukáš povedal,
že on tieto opravy môže prevádzať.
- Pán Čabák Marian sa informoval, kedy bude predložená inventarizácie drobného majetku –
- bolo dohodnuté, že do budúceho zastupiteľstva.
- Pán Kubáň žiadal, aby hlavný kontrolór preskúmal dodatok č. 1 a Cestnými stavbami
Liptovský Mikuláš.
- Pani Vaňová prečítala list v ktorom kriticky hodnotila prácu starostu, kultúrne podujatia
v obci – na čo zareagoval predseda kultúrnej komisie p. Mališ a p. Hudec za hasičský
zbor a vyjadrili svoj názor.
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesie prečítal p. Snopko - jednomyseľne prijaté.
10. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť.
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