OBECNÉ
íslo

ZASTUPITE

STVO

v

PTI

OM

v Pti om

/ 2010
Z Á P I S N I C A

z 1.zasadnutia Obecného zastupite stva v obci Pti ie konaného d a 23.02.2010 o 18,00 hod
v zasada ke obecného úradu.
Prítomní : poslanci pod a prezen nej listiny
hostia pod a prezen nej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia
4. Schválenie závere ného ú tu obce za rok 2009
5. Informácia o stave a realizácii projektov
6.Shválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu obecného domu
7.Správa o prevode pozemkov pod miestnu komunikáciu ( Konopianky )
8.Správa o hospodárení v SCV

v roku 2009 , erpanie podrobne zdôvodní Mgr.Kerekani

9.Ur enie výšky príspevku pre SCV

v roku 2010

10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1 .

Zasadnutie otvoril starosta p. M.

orný, oboznámil prítomných s programom

K bodu 2.

Za zapisovate a bola schválená Ing.J. Cukrovaná
Za overovate ov zápisnice boli schválení : M.Bešák Ing. A. Dzemjan

K bodu 3.

O plnení informoval starosta obce M.

orný

K bodu 4 . Závere ný ú et a stanovisko hlavného kontrolóra k závere nému ú tu pre ítal
zástupca starostu obce p. Ing.A. Dzemjan
Poslanci nemali pripomienky

K bodu 5 .
O projektoch informoval starosta obce p. M. orný
K rekonštrukcii kultúrneho domu uviedol,že pod a projektu sú plánované náklady
vo výške 100 536,24 eur ,pravdepodobne nebudú posta ova ,potom by sa
použili vlastné finan né prostriedky
Firma už za ala práce a peniaze z fondov EÚ prídu vlastne až po ukon ení ,
preto je potrebné to rieši tak,že vezmeme úver na uvedenú výšku
Poslanci mali otázky , o je obsahom rekonštrukcie, i sa upraví aj vonkajšia as
K realizácii projektu "Vtá ie údolie" sa starosta nevyjadril
K bodu 6 .
Poslanci schválili úver na projekt " Rekonštrukcia a modernizácia obecného domu "
vo výške 100 536,24 eur
K bodu 7
Starosta predložil informáciu o tom,že zatia nemá odkúpené celé množstvo potrebných
pozemkov,ešte bude rozpráva s p. D. Babincom ,ktorý nesúhlasí s navrhnutou cenou
Niektorým už vyplatil ( Kocová , Hrindákovci )
K bodu 8
Správu o hospodárení v SCV v roku 2009 predložil Mgr. Kerekani v písomnej forme
a podrobne vysvetlil jednotlivé položky za obdobie 1.1 -31-12-2009
Predložil aj preh ad dotácie na jedno die a v mestách a obciach Prešovského
samosprávneho kraja a požiadal o doplatenie dohodnutej dotácie za rok 2009 ,ktorú
už písomne uplatnil 8.2.2010 listom adresovaným obecnému úradu .
Potom Pead Dr. A. Fecura vysvetlil systém fungovania CV ,,dotácie a požiadavky,
ktoré by mali by zapracované do VZN a to dotácia na jedneho žiaka 125 eur ,
dátum prevodu 25. de v mesiaci vo výške 1/12 a koncom roka by sa to dorovnalo .
Prítomný bol aj riadite školy z Ruskej Poruby ,ktorý hovoril o práci v krúžkoch ,
o poplatkoch rodi ov
Po diskusii o po te žiakov,prihlášok sa poslanci dohodli na skuto nostiach
uvedených v bode 9
K bodu 9.
Bola ur ená výška príspevku pre SCV Mgr.Kerekani a v roku 2010
vo výške 125 eur na žiaka ,ktoré obecný úrad uhradí vždy 25 . de v príslušnom mesiaci ,
prevodom na ú et SCV vo výške 1/12 z pridelených finan ných príspevkov
a koncom roka sa to dorovná
Poslanci sa dohodli,že na písomnú požiadavku na doplatenie dohodnutej dotácie
za rok 2009 pošle starosta písomnú odpove ,že rok 2009 bol uzavretý
a nebude sa dopláca
K boddu 11
p. Pataráková upozornilana to,že je potrebné informova ob anov o tom,
o sa robí v obci,lebo hovoria,že sa nerobí pre ob anov ni
a aby na verejnej schôdzi informoval o problémoch financovania materskej školy
p. Cukrovaná navrhla,aby ím skôr starosta zorganizoval verejné zhromaždenie
ob anov ,aby ich informoval o dianí v obci

p. Bešák doplnil,že nech o prípadnom zrušení materskej škôlky rozhodnú ob ania
p. Cukrovaná doporu ila,aby sa na cintoríne urobila brigáda ,aaby sa vy istila as ,
pod lesom,kde pracovníci KPM vyrúbali kríky a odkrylo sa to , o tam bolo nahádzané
(kahance,vence,umelé kvety )
upozornila na potulovanie psov ,konkrétne v nede u 21.2. ke išli udia do kostola
pobehoval po dedine ve ký vl iak a týžde predtým v sobotu ohrozovaloviac psov ráno
p. Stru ákovú
K bodu 12:
Návrh na uznesenie poslanci schválili a je prílohou zápisu.

..................................
Ing.J .Cukrovaná
zapisovate ka

.............................................................
overovatelia zápisnice : Ing. A. Dzemjan ,M. Bešák

U Z N E S E N I E
z 1.zasadnutia Obecného zastupite stva v Pti om konaného d a 25.02.2010 o 18,00hod.
Obecné zastupite stvo v obci Pti ie :
A. berie na vedomie :
1.Kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia
2.Informáciu o stave realizácie schválených projektov
3. Správu o hospodárení SCV

Mgr. Kerekani a v roku 2009

4.Správu o prevode pozemkov pod miestnu komunikáciu ( Konopianky )
B. schva uje
uznesením .
01 /2010

Zapisovate a Ing.J. Cukrovanú , overovate ov zápisnice Ing. A. Dzemjana a M. Bešáka

02 /2010

Závere ný ú et obce za rok 2009

03 /2010

Úver na rekonštrukciu a modernizáciu obecného domu

04 /2010

Výšku príspevku pre SCV

Mgr. Kerekani a v roku 2010

125 eur na žiaka ,ktoré obecný úrad uhradí vždy 25 . de v príslušnom mesiaci ,
prevodom na ú et SCV vo výške 1/12 z pridelených finan ných príspevkov
a koncom roka sa to dorovná
C. doporu uje starostovi obce
v marci 2010 zorganizova verejné zhromaždenie ob anov obce

Ing.J .Cukrovaná
zapisovate ka

p.M. orný
starosta obce

