Uznesenie zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 28. júna 2011
Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

A. B e r i e na v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
B. Schvaľuje
Plat starostovi obce s účinnosťou od 01.06.2011 podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších zmien a predpisov vo výške:
2359 € (základný plat zvýšený o 55 %)

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 28. júna 2011

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Za overovateľov zápisnice boli určení: Eduard Herdel, Jaroslav Miškovič
Písaním zápisnice bola poveraná Mgr.Jozefa Šurinová.
Program
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnenia uznesení
Informácia o zbernom dvore
Schválenie platu starostovi obce podľa zákona č. 253/94 v znení neskorších predpisov
Rôzne

Rokovanie:
1. K bodu 1. starosta obce Pavol Bugeľ predniesol kontrolu plnenia uznesení prijatých na
predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 7 za
2. K bodu 2 programu rokovania starosta obce oboznámil prítomných s prípravou stavebného
povolenia na realizáciu projektu Zberný dvor. Výzva sa predĺţila k 1.10.2011 do tohto
dátumu je nutné predloţiť všetky potrebné podklady.
3. K bodu 3 programu rokovania zástupkyňa starostu obce predloţila prítomným návrhy na
schválenie výšky platu starosti obce, boli preloţené 2 návrhy:
55% - tné navýšenie základného platu
60% - tné navýšenie platu
za 55% -ntné navýšenie hlasovalo 7 za 1 proti
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
4. Rôzne
V tomto bode programu starosta informoval prítomných, ţe od 1.1.2012 môţe byť zriadená
Druţina pri ZŠ s MŠ za predpokladu:
- dostatok financií
- z rozpočtu budú vyčlenené finančné prostriedky
- minimálne 15 – 18 detí musí navštevovať druţinu
- financie zo štátu - prenesené kompetencie
Ďalej starosta prítomných informoval, ţe verejnú súťaţ na miestne komunikácie v obci
vyhrali Cestné stavby s.r.o. Liptovský Mikuláš.
Ďalej podal informáciu týkajúcu sa platenia odpadov Františka Mokošáka, Zubrohlava, Nová
bobrovská, ktorú riešila finančná komisia na základe predloţených dokladov o komunálnom
odpade. Dospela k záveru: dlţná čiastka voči obci je 453€, preplatok má 13€ ( tá čiastka,
ktorú preukázal fyzicky), ktorá sa mu vráti po úhrade celej dlţnej čiastky.
Informoval o ukončení činnosti Komisie ROEP, miestne komunikácie v obci sú vysporiadané.

Podal informáciu Štatistického úrad Ţilina, ktorý poďakoval sčítacím komisárom v obci o
vykonávaní funkcie pri Štatistickom zisťovaní obyvateľov, domov a bytov za profesionálne
prevedenie práce.
V obci bola vykonaná kontrola Obvodným úradom Ţivotného prostredia v Námestove na
nelegálne skládky, nachádzajúce sa v okolí rieky Polhoranky v poraste vrbín, v toku rieky
pneumatiky, v časti Podborčák stavebný materiál.
Zo strany starostu obce bola podaná informácia o štátnom dohľade Cyrila Kurjaka, na drobnú
stavu hospodárskej budovy, na podnet Františka Zboju.
V závere diskusie starosta obce prítomným poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

overovatelia:

