Zápisnica č.5/2011
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ ) v Obci Pitelová
konaného 9.9.2011 o 1900 hod v zasadačke obecného úradu
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných. Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík,
skonštatoval, že podľa počtu prítomných poslancov je OZ uznášaniaschopné. Poslanec
Ing.Rastislav Kubáň sa ospravedlnil. Hneď v úvode privítal Ján Kubík aj ghlavného
kontrolóra obce Judr.Jaroslava Spáča, ktorý spracoval a prítomným rozdal „Správu
o výkone kontrolnej činnosti za obdobie 01-08/2011“. Ján Kubík, navrhol, aby táto správa
bola zaradená ako samostatný bod do programu OZ. OZ schválilo návrh jednomyseľne
2. Určenie zapisovateľa – návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing.Peter Snopko - OZ schválilo návrh jednomyseľne
- za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing.Lukáš Mališ - OZ schválilo návrh
jednomyseľne
- za overovateľov boli navrhnutý Marián Čabák a Peter Hudec - OZ schválilo návrh
jednomyseľne
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva - viedol a po
jednotlivých bodoch informoval Ján Kubík
- k časti B:/ Ukladá
- k bodu: Obecnému úradu, aby vyvolal jednanie so SAD Zvolen, ktorý prevádzkuje
autobusovú prepravu osôb v obci a dal protinávrh, ktorým vysvetlí príspevky BBSK
na prepravu osôb a stanovisko OZ, ktoré vyjadrilo nesúhlas s príspevkom pre SAD
z titulu údajnej stratovosti vybraných liniek informoval starosta obce Ján Kubík, že
sa pokúšal písomne aj telefonicky dohodnúť si stretnutie, kompetentní zo SAD
Zvolen však nereagovali
- k časti E:/ Odporúča:
- k bodu: Vo veci predaja pozemku p. Dušanovi Polákovi, OZ odporúča, aby cesta
ktorá vedie popri dotknutom pozemku bola v najužšom mieste s minimálnou šírkou
4m a to sa dá iba posunutím cesty práve na pozemok p.Poláka. Úpravu GP
a vytýčenie zabezpečí p.Polák na vlastné náklady. Predaj je možný po novej žiadosti
na odpredaj pozemku opakovane zahrnúť do programu OZ informoval starosta obce
Ján Kubík, že sa osobne stretol s p.Polákom, ktorý mu oznámil, že o kúpu pozemku
už záujem nemá.
- k bodu: Starostovi obce napísať list na Odbor dopravy o kritickej situácií na
križovatke ciest v obci Šašov Píla informoval starosta obce Ján Kubík o liste, ktorý
na Odbor dopravy napísal a prečítal odpoveď, ktorá konštatuje rizikový stav
križovatky. Podobný list o neprehľadnosti križovatky išiel aj zo strany viacerých
starostov. Podľa vyjadrenia kompetentných sa na vylepšení križovatky pracuje.
- k bodu: Starostovi obce, aby zistil možnosti zmeny účelu úžívania areálu Materskej
školy a súvislosti, ktoré by viedli k predaju, informoval starosta obce Ján Kubík, že
žiadosť na Katastrálny úrad podal a budova bude zapísaná ako budova iná.
- k bodu: Starostovi obce, aby zo zástupcami telovýchovy našiel model
spolufinancovania pri zakúpení pojazdnej kosačky na štadión, tak aby boli pokrývané
potreby športu a aj potreby obce pri kosení a skrášľovaní verejných priestranstiev,
informoval starosta obce Ján Kubík o jednaní so zástupcom telovýchovy - Marian
Štefanka. Zhodnotili vzájomnú pomoc pri poskytovaní priestorov na štadióne, pri
odstrnovaní popadaných stromov. Ing.Lukáš Mališ upozornil na neporiadok
v šatniach, Peter Hudec vidí plánovaný príspevok telovýchovy vo výške 450,-EUR
ako otázny a navrhol príspevok na pojazdnú kosačku od obce zahrnúť do rozpočtu na
rok 2012, s čím prejavili súhlas aj ostatní.
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Starosta zhrnul aj plnenie uznesenia č.3/11, kde v bode „Zásady používania
motorových vozidiel“ poslanci vypustili bod č.6. Judr.Jaroslav Spáč upozornil, že
musia byť Zásady o hospodárení s majetkom a tu by mali byť zahrnuté všetky
prenájmy miestností, techniky i spomínané Zásady používania motorových vozidiel
4. schválený nový bod programu - Správa o výkone kontrolnej činnosti za obdobie 0108/2011 - po jednotlivých bodoch na stranách 1až13 informoval kontrolór JUDr.Jaroslav
Spáč - viď materiál, ktorý i hlavný kontrolór rozdal prítomným poslancom.
- Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu
o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka (§ 18f, ods. 1,
písm. e/ zák. č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, ďalej len „zákon“).
I. Zistenia z kontrol vyplývajúch z plánu kontrolnej činnosti
- Judr. Jaroslav Spáč informoval o konkrétnych zisteniach, nepodpísané zápisnice, zlé
dátumy a informoval aj o nevýhodnej a rizikovej zmluve s GRE ENERGY
Slovakia,s.r.o. z 14.1.2010. Konštatoval neplnenie niektorých uznesení, napríklad:
„Do 20. dňa nasledujúceho mesiaca predložiť poslancom položkovite všetky príjmy
a výdavky v elektronickej podobe, vrátane zmlúv uzatvorených v tomto mesiaci
- V časti Správnosť vedenia personálnej agendy obce upozornil na zlý stav
personálnych dokladov, ich archiváciu rozpor s niektorými zákonmi.
- Hlavný kontrolór prečítal časť kontrola hospodárenia s prostriedkami pridelenými
obci zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov EÚ a časť kontrola plnenia
úloh obce ako orgánu štátnej správy.
II. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
- JUDr.Spáč informoval poslancov o niektorých ustanoveniach Zákona o obecnom
zriadení a o ich výklade
- Hlavný kontrolór informoval tiež o Zákone o majetku obcí a o
zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, o
Zverejňovanií informácií a vzniesol kritiku na webovú stránku obce Pitelová.
- JUDr. Spáč upriamil pozornosť aj na hospodárenie s majetkom obce – príprava
rozpočtu na rok 2012.V súvislosti s majetkom obce upozornil na nezapísané stavby
na liste vlastníctva i na pozemky, ktoré obec nevyužíva. Napríklad kultúrny dom
nemá dodnes právne pridelené súpisné číslo. Uvedený majetok, bez jeho riadnej
inventarizácie a určenia hodnoty, nemožno použiť pri plánovaní kapitálových
príjmov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výkone kontrolnej činnosti za obdobie
január – august 2011 a základe predloženej správy, uložilo obecnému úradu predložiť
harmonogram odstraňovania existujúcich nedostatkov, tak ako to v závere správy hlavný
kontrolór navrhuje
5. Diskusia – rôzne
- Starosta Ján Kubík informoval o projekte vodovodu v časti Dolina a o pomalom
vybavovaní na strane vodární.
- Starosta Ján Kubík informoval o naviac prácach v spojitosti s vodovodom horný
koniec. Ing.Peter Snopko kriticky pripomenul meškanie vyúčtovania a potrebu
odsúhlasenia dodatku k zmluve o dielo.
- Peter Hudec žiadosť obyvateľov časti Dolina - zanesený potok, stromy a poškodená
cesta. Starosta prečítal stanovisko Štátne lesy Žarnovica - plán nápravy.
- Starosta oznámil, že 20.9.2011 bude verejné prerokovanie o pláne výstavby malej
vodnej elektrárne na Hrone.
- V prenajatých priestoroch - p.Matušková, kaderníctvo bude starosta hľadať spôsob
výmeny nových okien.
- Marián Čabák informoval o výpadkoch elektriky na hornom konci obce.
-
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Ing.Snopko vyslovil názor na nevhodné umiestňovanie priemyslových prevádzok na
hornom konci obce Pitelová s čím vyslovili poslanci súhlas. Poslanci sa dohodli na
vypracovanie zónovania obce - príprava na územný plán. Na priemysel je vhodný
napríklad areál družstva, na rekreáciu horná časť obce. Stavebná komisia vypracuje
zónovanie obce, zásady výstavby a rozvoja. Obecný úrad bude o žiadostiach na
stavebné povolenie informovať poslancov na obecných zastupiteľstvách pred
vydaním záväzného stanoviska.
6. Návrh na uznesenie prečítal Ing.Lukáš Mališ - OZ schválilo návrh jednomyseľne
7. Záver - starosta Ján Kubík ukončil rokovanie OZ
-

Zapísal: Ing.Peter Snopko

Overovatelia zápisnice:

12.9.2011, podpis
Peter Hudec
Marián Čabák
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