Uznesenie č. 10 zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 13. decembra 2011

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave
1.) BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
2.) SCHVAĽUJE
a) Návrh predloţeného programu rokovania obecného zastupiteľstva
b) Úpravu rozpočtu obce za IV. Q 2011
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce o zásadách odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave
d) Dodatok č. 1 k VZN č.4/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zubrohlava
e) Dodatok č. 1 k VZN č.5/2009 o dani z nehnuteľnosti obce Zubrohlava
f) VZN obce Zubrohlava o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 13. decembra 2011

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Písaním zápisnice bola poveraná Mgr.Jozefa Šurinová.
Program
1) Kontrola plnenia uznesení prijatých
na predchádzajúcom zasadaní
2) Úprava rozpočtu obce za IV.Q 2011
Predkladá: účtovníčka obce
3) VZN o zásadách odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva
Predkladá: starosta obce
4) Rôzne
Rokovanie:
1. K bodu 1. programu rokovania starosta obce oboznámil prítomných s prijatými
uzneseniami na predchádzajúcom zasadaní.
2. K bodu 2. programu účtovníčka obce predniesla návrh úpravy rozpočtu obce do výšky
skutočného čerpania. Príloha tvorí súčasť zápisnice.
K tomuto bodu bol prijaté uznesenie.
Hlasovanie 7 za 1 sa zdrţal hlasovania
3. K bodu 3 programu bol predloţený návrh VZN o zásadách odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva. Predloţené VZN bolo prítomnými poslancami schválené.
VZN tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie 8 za.
4. Rôzne
V tomto bode programu boli predloţené:
- Dodatok č. 1 k VZN č.4/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zubrohlava. Tento dodatok bol schválený a tvorí súčasť
zápisnice.
Hlasovanie 8 za
- Dodatok č. 1 k VZN č.5/2009 o dani z nehnuteľnosti obce Zubrohlava, ktorý bol
poslancami obecného zastupiteľstva schválený a tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie 8 za

- VZN obce Zubrohlava o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa od 1.1.2012, ktoré
bolo prítomnými poslancami schválené a tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie 8 za
Ďalej starosta obce predloţil ţiadosť SVS – inţiniering, s.r.o. Oravská ulica 8557/22,010 01
Ţilina ţiados ť o vydanie záväzného stanoviska obce k projektu „Bobrov – Zubrohlava,
kanalizačný zberač. Poslanci súhlasili s vydaním kladného stanoviska na napojenie sa
kanalizačného zberača za podmienky, ţe na hranici ktatastra obce Zubrohlava-Bobrov bude
vybudovaná prečerpavacia stanica odpadových vôd pre lokalitu Klinec – rechtorské zeme.
Okresný súd Námestovo v zmysle § 140, odst. 1 zák. č. 385/200 Z.z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo má schváliť prísediacich na
súd. Starosta prítomných informoval, aby pouvaţovali nad kandidátmi a na budúcom zasadaní
predloţia svoje návrhy.
Bol predloţený návrh zmluvy o poskytovaní mediálnych sluţieb TV ORAVIA.
K predloţenému návrhu sa poslanci vyjadrili nesúhlas na uzatvorenie zmluvy s televíziou TV
ORAVIA.
Podal informáciu ohľadom fungovania DEXIA banky, ţe by bolo dobré pouvaţovať nad
iným subjektom banky. Na riešení tohoto problému poţiadal zástupkyňu starostu obce Ing.
Gerekovú a účtovníčku obce.
Ďalšia informácia zo strany starostu obce sa týkala projektu verejného osvetlenia obce, kde
prebehlo verejné obstarávanie na uvedený projekt a je podaná ţiadosť o financovanie
uvedeného projektu. V priebehu mesiaca decembra a začiatkom nasledujúceho roka bude
známy výsledok schválenia predloţenej ţiadosti.
Ďalej informoval:
- o havarijnom stave kotolne v Základnej škole. Z uvedeného dôvodu absolvoval pracovnú
cestu na Ministerstvo školstva, kde jednal s ministrom školstva a štátnym tajomníkom. Dostal
prísľub, ţe na budúci rok v mesiaci februári by mohol byť príspevok vo výške 70.000,- €, ale
náklady na kotolňu by predstavovali okolo 250.000€. Túto sumu vyčíslila firma, ktorá
vypracovala ponuku.
Poslanci sa vyjadrili, aby pri výbere nových technológií sa uvaţovalo s viacerými variantami
kotlov nie len na štiepku lebo do budúcnosti to bude drahé palivo, nakoľko drevnej hmoty
ubúda, bolo by dobré uvaţovať o kotloch na hrášok alebo kombinácia.
- o vyslaní dobrovoľných hasičov obce na povinné školenie
- v obci bola vykonaná kontrola dane z nehnuteľnosti – výmery zastavaných nehnuteľností.
Z uvedeného dôvodu boli občania vyzvaní, aby upresnili výmery svojich nehnuteľností.
- V roku 2012 musí byť v zmysle zákona schválený obecný kontrolór obce.
V závere diskusie podďakoval prítomým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

