Uznesenie zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 22. decembra 2010
Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

A. B e r i e na v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
B. Schvaľuje
1. Rozpočet obce narok 2011
2. Programový rozpočet obce na roky 2011 - 2013
3. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 a navýšenie základného platu o 40%
s účinnosťou od 01.12.2010

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 22. decembra 2010
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ privítal prítomných poslancov.
Písaním zápisnice poveril: Mgr.Jozefu Šurinovú
Overovateľov zápisnice: Jaroslava Miškoviča a Tibor Rentka
Program rokovania :
1) Rozpočet obce na rok 2011
2) Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
3) Schválenie platu starostovi obce
4) Rôzne
Rokovanie:
1) Rozpočet obce na rok 2011
Účtovníčka obce Zuzana Lipovská oboznámila prítomných s navrhovaným rozpočtom obce,
ktorý bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na rokovanie. Poslanci boli podrobne
oboznámení s jednotlivými kapitolami navrhovaného rozpočtu.
Interpelácie k rozpočtu:
Ing. Daniel Hajdučík:
- dajme na križovatky kontajnery na odpad
- oplotiť pozemok za Kultúrnym domom
- odstrániť skládky odpadu pri Kríži na Laze
Martin Šturek:
- upraviť ihrisko pod farou, sestričky majúzáujem zobrať si ho starosť
Eduard Herdel:
- vyznačiť chodník priechod pre chodcov
Starosta na jednotlivé interpelácie dal vysvetlenie. Požiadavku priechodu pre chodcov je
nutné riešiť v spolupráci so Slovenskou správou ciest.
Pri predkladaní rozpočtu starosta prítomných informoval, že do rozpočtu boli zapracované
položky celoplošné asfaltovanie miestnych komununikácií Stará bobrovská, Klinec I.,Klinec
II, Skladanova. Ďalej oprava výtlkov a upravovanie vpustov pri miestnych komunikáciách.
V prípade zmien, ktoré nastanú v priebehu roka sa bude obecné zastupiteľstvo sa zaoberať
zmenami v rozpočte. Rozpočet tvorí súčasť zápisnice.
Rozpočet bol jednohlasne schválený.

2) Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
Prítomní poslanci boli oboznámení s navrhovaným Programovým rozpočtom obce na roky
2011- 2013, ktorý obec v zmysle usmernení Ministrestva financií SR musí mať schválený
obecným zastupiteľstvo. Predložený rozpočet bol jednohlasne schválený.
3) Schválenie platu starostovi obce
V zmysle zákona bodom programu bolo schválenie platu starostovi obce. Zástupkyňa starostu
obce Ing. Elena Gereková predložila prítomným návrh naschválenie platu, ktorý pozostáva zo
štatistického priemeru nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2009
x koeficient 2,20, a návrhu o navýšenie základného platu o 40% alebo 45% .
Poslanci schválili návrh 40% -tného navýšenia do 31.5.2011 a na júnovom zasadaní sa
stanovia pravidlá schválenia odmeny starostovi obce na ďalšie obdobie.
Za 40% -ný návrh navýšenia základného platu hlasovali nasledovne :
5 za
1 proti
3 sa zdržali
4) Rôzne
V tomto bode bola prednesená žiadosť Kynolgického klubu v obci o príspevok na
dobudovanie stavebného objektu pri ihrisku. Starosta dal návrh, že na Urbáre pre
Kynologický klub zabezpečí 2m3 reziva.
Hlasovanie poslancov za tento návrh: 6 za
3 sa zdržali.
Starosta obce predniesol návrh na vydanie bulletinu za 3651€ tento návrh sa neprejednal. Dal
návrh, či by obec za pomoci poslancov a občanov sama vydala bulletin. Ing. Daniel Hajdučík
dal návrh, že sa pokúsi zabezpečiť letecké smímky, ktoré by boli podkladom na vydanie
bulletinu.
Ďalším bodom boli pripomienky zo strany poslancov, ktorí poukázali na vysoké fakturácie
stočného pre občanov zo strany Oravskej vodárenskej spoločnosti. Obec nech sa písomne
obráti na OVS a.s. Dolný Kubín ohľadom týchto fakturácií.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Pavol Bugeľ
starosta obce
Zapísala: Mgr. Jozefa Šurinová
Overovatelia :

