Uznesenie č. 3 zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 28. júna 2013
Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

1.) BERIE NA VEDOMIE
A) Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
Pavol B u g e ľ
starosta obce

B) Správu auditora za rok 2012
Pavol B u g e ľ
starosta obce

2) SCHVAĽUJE
A) Použitie prebytku zostatku finančných prostriedkov v sume 18.792,85€, zisteného
podľa ustanovenia § 10 nodst. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravodlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov
na tvorbu rezervného fondu 18.792,85€.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

B) Navýšenie finančného príspevku pre TJ Sokol Zubrohlava na II. polrok 2013
o 1500,- € z dôvodu postupu do V. ligy.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa
28. júna 2013
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jozefa Šurinová.
PROGRAM ROKOVANIA:
1) Kontrola plnenia uznesení prijatých
na predchádzajúcom zasadaní
2) Záverečný účet obce
3) R ô z n e
Rokovanie:
Na začiatku rokovania starosta privítal prítomných poslancov a prítomných. Starosta
predniesol návrh rokovania. Návrh programu rokovania schválený 8 prítomnými poslancami.
1 K bodu 1 Starosta oboznámil prítomných s kontrolou plnenia prijatých uznesení na
predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. Všetci prítomní vzali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie: 8 prítomní
Za 8

proti

-

zdržalo sa -

2 K bodu 2 účtovníčka obce Bc.Lipovská Zuzana predložila Záverečný účet obce za rok
2012. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 8 prítomní
za 8

proti

--

zdržalo sa 1

3 K bodu Starosta oboznámil prítomných s výberovým konaním na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ
Zubrohlava. Poďakoval v neprítomnosti bývalej riaditeľke Mgr. Darine Kázikovej za jej
vykonanú prácu za jej funkčné oddobie. Starosta privítal novú riaditeľku ZŠsMŠ Zubrohlava
Mgr. Renátu Pavčovú, ktorá prítomných oboznámila s víziu fungovania školy. Prítomným
oznámila ak majú záujem, že ich oboznámi so svojimi plánmi alebo sa môžu oboznámiť
s písomnou formou. Oboznámila prítomných, že v budove školy je potrebné vykonať súrnu
úpravu spodného podlažia budovy, zabudovanie žalúzií do okien, výmenu obkladov
v triedach. Úpravy sa budú vykonávať počas letných prázdniny.
Zasadania sa zúčastnil Ing. Martin Šturek, ktorý požiadal o vysvetlenie, prečo Obec
Zubrohlava neposkytuje finančné prostriedky na Centrum voľného času v Námestove(CVČ).

Starosta podal vysvetlenie v tom zmysle, že CVČ si inkasovalo finančné prostriedky aj na tie
deti, ktoré nenavštevovali CVČ. Zastupiteľstvo sa uznieslo, že finančné prostriedky sa použijú
na fungovanie voľno časových záujmových krúžkov v obci Zubrohlava.
Mgr. Čierniková dala pripomienku, že pre vedúcich krúžkov by mohla byť časová dotácia 56€/hod. a vzdelávacie preukazy nechať na škole, aby bolo vyúčtovanie.
Herdel – bol by problém skontrolovať, či deti chodia na krúžky do Námestova, ak sú
atraktívnejšie krúžky v meste?
Starosta informoval :
- Obec podala Výzvu s nízkou zákazkou na úpravu oplotenia cintorína dňa 2.7.2013
o 14.oo hod. bude otváranie obálok cenových ponúk. Otváranie ponúk bude
vykonávať finančná a stavebná komisia.
- že pod farou vďaka ženskému futbalovému družstvu pod vedením Silvie Čajkovej sa
opravilo ihrisko.
- Firma RILINE s.r.o. Ružomberok podala cenovú ponuku na vysprávky miestnych
komunikácií 280m2 v cene m2/15€.
- Pripravuje sa oprava chodníka pri kostole od sestričiek po kostol je podaná cenová
ponuka 6,50€/m2.

Tibor Rentka predniesol žiadosť o navýšenie rozpočtu o 3,tis.€ pre TJ SOKOL Zubrohlava,
družstvo dospelých postúpilo do 5. Ligy. Futbalová sezóna je rozdelená na jesennú a jarnú
časť dal návrh, aby bol schválený príspevok 1500€ na jesennú sezónu.
Ing. Gereková mala pripomienku, že nebolo predložené vyúčtovanie TJ SOKOL
Starosta podal vysvetlenie: 2 roky vyúčtovanie je v poriadku.
Ing. Daniel Hajdučík:
- je potrebné navýšiť rozpočet z dôvodu, že reprezentujú obec.
Jaroslav Kubasák :
- TJ SOKOL by mala predkladať vyúčtovanie po sezóne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o navýšenie rozpočtu do kapitoly TJ o výšku 1500,-€
z dôvodu zvýšených nákladov na zápasy.
Zo strany poslancov vyšiel návrh, aby starosta rokoval s Hrubiznovou ohľadom pozemku na
rozšírenie chodníka.
Čierniková Daniela pripomienky:
- kúpiť sieť na plot za kultúrny dom
- nemáme vykosené pri pošte
- upraviť priestranstvookolia kultúrneho domu
- vybudovať oddychovú zónu na časti klziska a amfiteáter.
V závere diskusie starosta zodpovedal na jednotlivé pripomienky a poďakoval prítomným za
účasť.
Pavol B u g e ľ
starosta obce

