Zápisnica č. 6/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Pitelová konaného 14.12.2014 o 15.00hod.
v zasadačke obecného úradu

1. Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Kubík, privítal prítomných hostí a skonštatoval, že
prítomní sú všetci poslanci. Z uvedeného vyplýva, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. Za zapisovateľa bola určená Michaela Vencelová.
- za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ján Chalmovský – OZ schválilo
návrh jednomyseľne.
- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Pavol Barát a Marián Štefanka – OZ
schválilo návrh jednomyseľne.
3. Návrh na doplnenie bodov do programu
- p. Fábiková požiadala o doplnenie bodov do programu:
- Web stránka obce
- otvoriť otázku platenia daní členov UaPS Pitelová
- do bodu rôzne: - predložiť inventarizáciu majetku obce a schváliť návrh zasadnutí
obecného zastupiteľstva – OZ návrh schválilo jednomyseľne.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
- z predchádzajúceho zastupiteľstva, konaného dňa 21.11.2014 neboli uložené
žiadne úlohy.
5. Internetová stránka obce
- p. Fábiková navrhuje vyčleniť z rozpočtu obce 01.1.1.6 položka 637005 - 600€.
Poslanci sa dohodli, že vhodnú osobu budú hľadať, aby stránka fungovala.
Návrh schválilo OZ jednomyseľne.
6. Platenie daní členov UaPS Pitelová
- po otvorení diskusie k tejto problematike neboli prijaté žiadne závery, nakoľko
VZN o miestnych daniach je schválené a platné od 01.01.2015

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
- k predloženému rozpočtu vyjadrili svoje pripomienky poslanci na pracovnom
stretnutí dňa 27.11.2014. Stanovisko hlavného kontrolóra OZ berie na vedomie.
Hlasovali za predložený rozpočet – jednomyseľne schválené

8. Zásady rozpočtového hospodárenia - návrh
- k predloženému návrhu sa poslanci vyjadrili, že nie je potrebný. Jednomyseľne
schválili, že presun rozpočtovaných prostriedkov do výšky 500€ môže realizovať
starosta obce, bez návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením. Bude
o tom písomne dopredu informovať poslancov.

9. Žiadosť o výmenu okien p. Barátová Zuzana
- starosta prečítal poslancom žiadosť p. Barátovej o výmenu okien v priestoroch
kaderníctva. Starosta navrhol výmenu okien realizovať z rozpočtu 01.1.1.6
z položky 635006. Plánuje sa s úpravou nájmu. Hlasovali: jednomyseľne schválené
10. Žiadosť p. Štefanku Jozefa
- starosta prečítal poslancom žiadosť p. Štefanku o prenose informácií. Starosta
navrhol riešenie – odovzdať podomový príjmač rozhlasu. OZ berie na vedomie
11. Žiadosť p. Mareša Patrika o úľavu na dani z pozemkov
- starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Mareša a po diskusii k tejto
problematike žiadosť odkladajú ako predčasne podanú
12. Diskusia – rôzne
- v rámci diskusie poslanci doplnili ďalších členov do komisií:
- Komisia finančnej správy, obecného majetku a sociálnych vecí - ďalší člen Katarína Štefanková
- Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu – ďalší člen – Lukáš Mališ
- Komisia ochrany verejného poriadku – ďalší člen – Mgr. Pavol Kosorínsky
- Komisia výstavby a územného plánovania –ďalší člen – Martin Kocian
- starosta informoval poslancov, že by bolo vhodné prediskutovať výšku
odmeňovania pracovníkov na dohodu, aktuálna výška je 3,32€. P. Záhorcová
vypracuje do najbližšieho zasadnutia mzdový predpis k tejto problematike
- poslanec Kubík požiadal starostu o zasielanie žiadostí občanov pred
zastupiteľstvom
- starosta navrhol pôvodnú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške
10€. Hlasovali: ZA: Fábiková, Barát, Chalmovský, Štefanka, Záhorcová, Kubík
PROTI: Štefanková
- poslanci požiadali starostu o vypracovanie rámcového programu zasadnutí
obecného zastupiteľstva

13. Návrh na uznesenie
- Návrh na uznesenie prečítal p. Chlamovský – Jednomyseľne schválené
14. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Michaela Vencelová
Overil:

dňa: 14.12.2014
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