Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 29.03.2012.

Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa
5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hontianske Moravce na r. 2012 – 2014.
7. Návrh rozpočtu Obce Hontianske Moravce na r. 2012 – 2014.
8. Návrh VZN č. 1/2012 o určení výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.
9. Návrh smernice o postupe Obce Hontianske Moravce a obcou zriadenej rozpočtovej organizácie pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
10. Rôzne.
- Plán kontrolnej činnosti v r. 2012
11. Záver.
K bodom zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie, predloženie programu zasadnutia
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Rudolf Gabryš privítal prítomných, konštatoval, že na zasadnutí
je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne predložil program zasadnutia a navrhol program doplniť o bod 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra
návrhu k návrhu rozpočtu Obce Hontianske Moravce na r. 2012 – 2014.
Program zasadnutia a jeho doplnenie bol schválený bez pripomienok.
K bodu 2. Voľba overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Peter Jankov , Jaroslav Jenčo.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhovú komisiu poslanci zvolili v zložení: Vladimír Baláž, Ján Melicherčík.
K bodu 4. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa starosta obce určil p. Ľubomíra Juchu.
K bodu 5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Správu predložil starosta obce, konštatoval, že z minulého zasadnutia nevyplynuli žiadne ukladacie uznesenia.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hontianske Moravce na r. 2012 – 2014. Stanovisko
predložil Ing. Milan Blahút - hlavný kontrolór obce a je prílohou k schvaľovanému rozpočtu obce.

K bodu 7. Návrh rozpočtu Obce Hontianske Moravce na r. 2012 – 2014.

Návrh predložil starosta obce. Oboznámil poslancov o vývine poskytovanej výšky finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu od r. 2008 v rámci podielových daní. Následne požiadal poslancov o vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu
a ekonómku obce o vysvetlenie niektorých položiek návrhu podľa dotazov poslancov. K návrhu neboli vznesené závažné
pripomienky a tak bol návrh bol poslancami schválený.
K bodu 8. Návrh VZN č. 1/2012 o určení výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.
Návrh predložil starosta obce. Ospravedlnil riaditeľku ZŠ s MŠ v Hontianskych Moravciach, ktorá sa nemohla
zasadnutia zúčastniť z dôvodu onemocnenia. Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe v predstihu aby sa s ním
mohli zoznámiť. Následne p. Jucha informoval poslancov, že k návrhu VZN v stanovenej lehote od vyvesenia
nariadenia neboli vznesené závažné pripomienky, ktoré by bolo potrebné prejednať na zastupiteľstve. V rámci diskusie
poslanci venovali pozornosť výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a navrhli aby hlavný kontrolór obce
zapracoval do plánu kontrolnej činnosti i kontrolu použitia vybraných finančných prostriedkov v MŠ a ZŠ. Po
zodpovedaní otázok poslancov bol návrh VZN schválený.
K bodu 9. Návrh smernice o postupe Obce Hontianske Moravce a obcou zriadenej rozpočtovej organizácie pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
Návrh predložil p. Jucha, ktorý oboznámil poslancov o povinnosti obce v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom
obstarávaní schváliť takúto smernicu na podklade ktorej bude obec postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou. Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe v predstihu aby sa s ním mohli zoznámiť. Po krátkej
diskusii a zodpovedaní otázok poslancov bol návrh smernice schválený s doplnením čl. 4 ods. 4 Smernice.

K bodu 10. Rôzne.
V bode rôzne predložil hlavný kontrolór obce p. Blahút plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2012 doplnený
o požiadavky poslancov na vykonanie kontroly použitia vybraných finančných prostriedkov v MŠ a ZŠ.
Plán kontrolnej činnosti zobrali poslanci na vedomie.
O slovo do rôzneho sa prihlásili i poslanci obecného zastupiteľstva a občania obce:
p. Múčková – poukázala na problém zlého správania sa detí z okolitých obcí na zastávke autobusu po ukončení
školského vyučovania a navrhla aby bol zriadený dozor, ktorý by vykonávali nezamestnaní občania obce zaradení do
MOS.
- žiadala aby sa venovala väčšia pozornosť starostlivosti o areál MŠ aby tam rodičia detí navštevujúcich
MŠ nemuseli brigádovať a aby tam pracovali občania zaradení do MOS,
- poukázala na skládku odpadu pri ČOV a spaľovania konárov,
- žiadala aby sa radikálnejšie zasiahlo voči majiteľom psov, ktorí sa potulujú po obci.
p. Prístavka – požiadal aby sa viac staralo o pamätník pri bývalej administratívnej budove PD.
p. Foltánová – pýtala sa na finančný výsledok z hospodárskej činnosti , ktorú prevádzkuje obec, pretože bol
vykázaný ako stratový,
- navrhla aby sa obec obrátila na povodie Hrona s ponukou čistiť korytá potokov a aby to bolo zaplatené.

Na dotazy a námety občanov odpovedal starosta obce a prednosta OcÚ. Po ich zodpovedaní starosta obce
poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie zastupiteľstva.

V Hontianskych Moravciach 29.03.2012
Zapísal: Ľubomír Jucha

Overovatelia zápisnice:

...........................................
Peter Jankov

.........................................
Ing. Rudolf Gabryš
starosta obce

...........................................
MUDr. Jaroslav Jenčo

.........................................
Ľubomír Jucha
prednosta OcÚ

