Uznesenie č. 1 zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 1. februára 2012

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

1.) BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní

2.) SCHVAĽUJE

a) Programový rozpočet obce Zubrohlava na roky 2012-2014
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku v školskom zariadení

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 1. februára 2012

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Písaním zápisnice bola poveraná Mgr.Jozefa Šurinová.

Program
1) Kontrola plnenia uznesení prijatých
na predchádzajúcom zasadaní
2) Programový rozpočet obce na roky 2012-2014
Predkladá: účtovníčka obce
3) VZN obce Zubrohlava o výške príspevku v školskom zariadení
Predkladá: starosta obce
4) Rôzne
Rokovanie:
Na začiatku rokovania starosta privítal prítomných poslancov a hostí z TJ SOKOL
Zubrohlava. Dal návrh na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva, aby ako prvý
bod programu bol prerokovania návrhu rozpočtu obce na rok 2012. Poslanci zmenu návrhu
programu schválili jednohlasne všetkými prítomnými poslancami 7 za.
1. K bodu 1. programu rokovania návrh rozpočtu obce starosta dal slovo prítomným
zástupcom TJ SOKOL Zubrohlava Danielovi Mokošákovi a Ľuboslavovi Srokovi, ktorí
písomne predložili Rozpis príjmov a nákladov Telovýchovnej jednoty Sokol Zubrohlava za
rok 2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Pán Mokošák prítomným oznámil, že ako zástupcovia TJ prišli osloviť poslancov
o navýšenie rozpočtu na rok 2012 o 10 - 20% na benzín, nakoľko cena PHM stúpa a TJ
poskytuje zo svojho rozpočtu preplácanie benzínu pri preprave futbalistov na zápasy mimo
obce súkromnými vozidlami. V tomto roku je 65. - te výročie založenie TJ SOKOL a pri tejto
slávnostnej príležitosti majú záujem usporiadať oslavu výročia. Nie je im známe, či v tejto
zložitej hospodárskej situácií, v ktorej sa nachádzajú podnikatelia sa im podarí zaobstarať
finančné prostriedky od sponzorov na túto akciu.
Ekonómka obce pani Lipovská im podala informáciu, aby si na obec podali žiadosť
o príspevok. Na webovej stránke obce je žiadosť, ktorá sa podáva na Obec.
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gereková dala poslancom návrh, aby sa rozpočet TJ navýšil
v I. polroku o 10% do 30.6.2012 a po tomto dátume bude prehodnotenie výsledku
hospodárenia obce. Za návrh o 10 % - ntné navýšenie rozpočtu TJ, čo predstavuje sumu 664 €
dal starosta hlasovať prítomnými poslancami. Tento návrh schválili jednohlasne prítomní
poslanci všetci 7 za.
K podujatiu prípravy výročia osláv Ing. Gereková prítomných zástupcov vyzvala, aby si
urobili položkovitý rozpočet a tento predložili ako žiadosť o dotáciu od obce.

Po tomto prerokovanom bode, starosta prítomným zástupcom TJ SOKOL poďakoval za
účasť.
Po prejednaní navýšenia rozpočtu v položke TJ SOKOL bode účtovníčka obce oboznámila
prítomných s predloženým rozpočtom. Rozpočet bol jednohlasne schválený 7 poslancami.
Rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
2. K bodu 2. starosta predniesol kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadaní obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bol prijaté uznesenie.
Hlasovanie 7 za
3. K bodu 3 programu bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o výške
príspevku v školskom zariadení. Predložené VZN bolo prítomnými poslancami schválené.
VZN tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie 7 za.
4. K bodu 4 programu starosta na Oznámenie Okresného súdu v Námestove na uplynutie
volebného obdobia prísediacich navrhol prítomným poslancom kandidátov Ing. Ľubomíra
Balcieráka a Bc. Lenku Antalcovú. Poslanci odporúčili, aby starosta s menovanými rokoval
o súhlase s predloženým návrhom.
Starosta informoval, že dňa 6.2.2012 v nedeľu sa bude konať detský karneval v kultúrnom
dome.
Poďakoval za iniciativu a pomoc pri úprave klziska v zimnom období a jeho úprave Tiborovi
Rentkovi a Jaroslavovi Miškovičovi.
Mgr. Čierniková informovala prítomných, že sa v obci bude konať Zubrohlavská superstar.
Po podaní prihlášok jednotlivých uchádzačov sa v jarnom období bude konať táto kultúrna
akcia.
Zástupkyňa starostu Ing. Gereková poďakovala v mene občanov obce Zubrohlava za kvalitné
odhŕňanie snehu. Občania boli so službou spokojní.
V závere diskusie starosta zodpovedal na jednotlivé pripomienky nanesené v priebehu
rokovania a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

