Uznesenie č. 5 zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 13. decembra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

1.) BERIE NA VEDOMIE
A) Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
2) SCHVAĽUJE
A) 1. Úpravy rozpočtu za IV.Q 2012
Príjmy rozpočtu obce v roku 2012:
Druh príjmov:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

Schválený rozpočet
904.411
0
904.411

Posledná úprava
rozpočtu
913.142
90.000
1.003.142

Upravený rozpočet

Posledná úprava
rozpočtu
802.725
89.526
892.251

Upravený rozpočet

936.986
90.000
1.026.986

Rozdiel
+23.844
+23.844

Výdavky rozpočtu obce:
Druh výdavkov:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu

Schválený rozpočet
765.328
138.983
904.311

820.181
190.747
1.010.928

Rozdiel
+17.456
+101.221
+118.677

Výdavky rozpočtu obce podľa programov:
Program:
1-Plánovanie,
kontrola,
manažment obce
2-Služby občanom
3-Odpadové
hospodárstvo
4-Komunikácie
5-Vzdelávanie
6-Šport
7-Kultúra
8-Prostredie pre
život
9-Bezpečnosť, právo
a poriadok
10-Sociálne služby
Spolu

Schválený rozpočet
159.342

Posledná úprava
rozpočtu
159.864

40.729
89.554

Upravený rozpočet

Rozdiel

159.864

-

15.552
52.850

14.658
42.662

-894
-10.188

55.802
463.914
13.004
20.460
32.600

55.802
488.065
15.674
30.265
39.482

63.900
607.914
13.896
30.265
44.654

+8.098
+119.849
-1.778
+5.172

7.130

12.093

11.454

-639

21.776
904.311

22.604
892.251

21.661
1.010.928

-943
+118.677

B) 1. VZN Miestne dane a poplatky na ro 2012
C) 1. VZN o jednorázovej finančnej výpomoci
D) 1. Kolektívnu zmluvu zamestnancov ZŠ s MŠ v Zubrohlave na rok 2012
E) 1. Navýšenie transféru pre ZŠ s MŠ v Zubrohlave pre zamestnanca MŠ
pri prvom odchode do dôchodku vo výške 820€
F) 1. zámenu pozemkov C KN parc. Č. 917/2 záhrada o výmere 110m2 na základe GP č.
37361007-44/2012 zo dňa 7.1.2013 vypracovaným Ing. Pavlom Dibdiakom, Geodézia a
Kartografia Veličná 380 vo vlastníctve Obce Zubrohlava zapísaný na LV č. 1062 v prospech:
1. František Mokošák rod. Mokošák, nar. 24.12.1953 r.č. 531224/326 bytom Zubrohlava,
Nová bobrovská 95 v podiele ½ - ica.
2. Margita Mokošáková rod. Prisenžňáková nar.28.07.1958, r.č.585728/6479
bytom
Zubrohlava, Nová bobrovská 95 v podiele ½ - ica.
a
Parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu parc.č. č. 471/2 o výmere 19 m2
orná pôda vo vlastníctve zapísaný na LV č. 2543 pri vodojeme dolného tlakového pásma pod
B.1. František Mokošák rod. Mokošák, nar. 24.12.1953 r.č. 531224/326 bytom Zubrohlava,
Nová bobrovská 95 v podiele ½ - ica. Pod B.2. Margita Mokošáková rod. Prisenžňáková
nar.28.07.1958, r.č.585728/6479 bytom Zubrohlava, Nová bobrovská 95 v podiele ½ - ica
v prospech obce Zubrohlava v celosti

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa
13. decembra 2012
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jozefa Šurinová.
PROGRAM ROKOVANIA:
1) Kontrola prijatých uznesení na predchádzajúcom zasadaní
2) Úprava rozpočtu za IV. Q. 2012
3) VZN Obce Zubrohlava o miestnych daniach a poplatkoch
na rok 2013
4) VZN Obce Zubrohlava o poskytovaní jednorázovej
finančnej výpomoci
5) R ô z n e
Rokovanie:
Na začiatku rokovania starosta privítal prítomných poslancov a hostí. Na zasadaní sa
zúčastnili obyvatelia obce páni: František Mokošák, Miroslav Krivánik Stanislav Palider
a kontrolórka obce Mgr. Gabriela Teleláková. Starosta dal návrh na zmenu programu, ale
prítomní, poslanci jednohlasne schválili návrh program rokovania tak ako bol predmetom
pozvánky. 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 na vedomie.
Hlasovanie:
Za 8
proti zdržalo sa 2 K bodu 2 účtovníčka obce pani Lipovská Zuzana predniesla úpravu rozpočtu obce za IV. Q.
2012 podľa jednotlivých položiek. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie:
za 8
proti -zdržalo sa 1
3 K bodu 3 správkyňa daní a poplatkov Mgr. Marta Hajdučíková predniesla návrh miestnych
daní a poplatkov na rok 2013. K tomuto bodu vystúpil pán František Mokošák, ktorý apeloval
na poslacov, aby pouvažovali o zmene výšky poplatku za komunálny odpad-zaviesť
množstevný zber. Osloviť firmu, ktorá by previedla váženie odpadu od domácností. Sú ľudia,
ktorí produkujú 1 kg , niektorí 100kg odpadu. Je na poslancoch, aby zvážili produkciu
odpadu. Je to totálne nesprávne, aby všetci mali rovnaký poplatok, aby sa platilo, kto koľko
vyprodukuje. Nesúhlasí s tým, aby bola taká sadzba ako bola predložená 12€/osoba. Je
potrebné mať pokrokové riešenie. Je potrebné separovať. Vo svete sú rôzne systémy modernejšie.
Na otázky pána Mokošáka reagoval starosta obce. My – obec separujeme 8 rokov. Obec
Zubrohlava je na 3. mieste o okrese. Plasty sa zbierajú mesačne a vozia sa do Brezy na dvore,
kde sa potom triedia. Ďalej sa separuje elektroodpad, pneumatiky, sklo, papier. Oravská Lesná
nám vyváža kuka nádoby, je to dobrá firma. Neúčtujú si cestu do Zubrohlavy. Keď Technické

služby mesta Námestova nám robili vývoz vždy si účtovali cestu do Zubrohlavy. Keď sme
jednali o tom, aby Zubrohlava mala zmenšený poplatok za vývoz, tak nesúhlasili. TS je
monopol, nezáleží im na tom, či budú vyvážať Zubrohlave.
Na toto reagoval pán Mokošák to nie je pre občana- dávam návrh, aby bol človek, ktorý by
fotil smeti okolo kontajneroch, dávam návrh, aby ste to riešili. Na túto problematiku je
potrebná verejná diskusia, zakúpiť kameru a zabudovať ju ku kontajnerom, aby bolo vidieť
kto a koľko vyváža odpad do kontajnerov - ktorí občania.
Starosta reagoval - pracuje sa na tom, aby obec zaviedla pri kontajneroch za kultúrnym
domom kamerový systém. Kontajnery sa rýchlo zaplnia odpadom.
Krivánik Miroslav – obec mi zdevastovala pozemok pri rodinnom dome, výstavbou
kanalizácie. Reakcia starostu – nie obec, ale firma, ktorá vypracovala projektovú
dokumentáciu na výstavbu kanalizácie VODAPROJEKT,projektovala vedenie kanalizácie.
Obec nebudovala kanalizáciu. Šachta, ktorá bola osadená na pozemku bola zabudovaná
dodávateľom Hydroekol Dolný Kubín, oni robili opravy, nie obec.
Ďalšia pripomienky sa týkala miestnych komunikácií- kedy sa opravia cesty. Sú nekvalitne
prevedené.
Na túto otázku reagoval poslanec Jaroslav Kubasák- pred pol rokom sme volali opraviť
komunikácie a iba pred zimou sa firma dostavila opraviť nedoatatky.
Po diskusii prítomní hostia opustili miestnosťrokovacej miestnosti. Starosta im poďakoval za
účasť.
Po tejto diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu VZN.
Hlasovanie:
za 8

proti

--

zdržalo sa

1

4 K bodu 4 starosta obce predniesol návrh VZN o poskytovaní jednorázovej finančnej
výpomoci K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie:
za 8
proti -zdržalo sa 1
5. R ô z n e
-

-

na základe prijatého uznesenia zo dňa 3.10.2012 zo strany riaditeľky ZŠ v Zubrohlave
bola predložená Kolektívna zmluva na rok 2012
hlasovanie za 7
proti -zdržalo sa 2
.
Bola predložená žiadosť o odchodné ZŠ s MŠ Zubrohlava o navýšenie finančných
prosttiedkov určených na odchodné pri prvom odchode do dôchodku zamestanca
Márie Mokošákovej
Hlasovanie :
za 7
proti -zdržalo sa 2

V závere diskusie zodpovedal na pripomienky a návrhy, poďakoval prítomným zaúčasť
a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

