Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 21. 3. 2013
Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,

Neprítomní poslanci:

Jozef Ďuračka (osprav.), Štefan Valíček (osprav.)

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán, Bc. Ivana Zimenová,
Iveta Knapcová, František Vojtyla

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia sa
zúčastňuje 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla prerokovať nasledovný program.

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,overovateľov zápisnice a
zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ,školy, šk. zariadení so sídlom na území obce Višňové
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok
2013
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania
K bodu č. 1)
Poslanci OZ schválili program jednohlasne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Iveta Knapcová a Bc. Ivana
Zimenová, za zapisovateľku Jana Rosincová.
späť na program
K bodu č. 2)
Starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú
splnené, prípadne sa plnia priebežne.
Uznesenie 2/2013 bolo splnené v rozsahu, ktorý umožňuje zákon č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
späť na program
K bodu č. 3)
Starostka predložila poslancom na schválenie VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školských zariadení so sídlom na
území obce Višňové. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Višňové. Zároveň bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s riadite ľom
ZŠ s MŠ a predsedníčkou Rady školy.
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V návrhu bol upravený termín poskytnutia dotácie do 8. dňa v mesiaci
pre MŠ, ŠJ, ŠKD – financovanie originálnych kompetencií.
V súvislosti so stanovením objemu financií na rok 2013 vo VZN bol
upravený rozpočet obce podľa výšky prostriedkov určených vo VZN.
Materská škola
155 610 €,
ŠKD
14 774 €,
ŠJ
16 621 €.
Uznesenie č. 10/2013
OZ schvaľuje VZN č. 11 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa školských zariadení so sídlom na území obce Višňové.
Náväzne na schválené VZN OZ upravuje položky v rozpočte obce na rok
2013:
Materská škola na 155 610 €
ŠKD
14 774 €
ŠJ
16 621 €
Mesačné vyúčtovanie poskytnutej dotácie prijímateľ predloží obci do
25. dňa nasledujúceho mesiaca.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
K bodu č. 4)

späť na program

Kontrolórka obce Ing. Jana Brezániová predložila poslancom plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2013.
Uznesenie č. 11/2013
Poslanci OZ schválili predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2013.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 5)
1.
Starostka obce predložila poslancom OZ rámcovú zmluvu č. 253
so ZUŠ o nájme nebytových priestorov - telocvičňa . Prenajatý nebytový
priestor bude nájomca využívať na prevádzkovanie tanečného odboru
súkromnej základnej umeleckej školy-tanečná výučba žiakov I. stup ňa
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základného štúdia. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
1.9.2013 do 30.6.2016,vzhľadom na podmienku ministerstva školstva, že
nájomná zmluva musí byť uzatvorená na obdobie troch rokov.
Uznesenie č.12/2013
OZ schvaľuje zmluvu o prenájme ZUŠ z dôvodu osobitného zrete ľa –
vzdelávanie detí a mládeže na obdobie od 1.9. 2013 do 30.6. 2013.
Výsledok hlasovania:
za:
6 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
1 poslanec (Zimenová)
2.
Ing. Rastislav Kuba informoval poslancov OZ o kábelovej televízii a
internete.
Starostka predložila návrh, že časť prostriedkov na rekonštrukciu
a opravu, ktorá mala byť financovaná zápočtom z prenájmu KT uhradíme
z investičných prostriedkov obce. Za týmto účelom je potrebné schváliť
úpravu kapitálových výdavkov vo výške 4 500 € .
Uznesenie č. 13/2013
OZ schvaľuje navrhnuté financovanie KT a úpravu rozpočtu na položke
718007 v sume 4500 €.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
3.
Ďalšou investičnou akciou je rekonštrukcia sociálnych zariadení v
kultúrnom dome, predovšetkým časti dámskych soc. zariadení. OZ
navrhuje vypracovať celkový projekt a rozpočet rekonštrukcie a jej
rozsah určiť na základe výšky rozpočtu, ktorý bude v projekte.
Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov na položke 717 002 20 000 €.
Uznesenie č. 14/2013
OZ schvaľuje rekonštrukciu v KD /soc. zariadení/ a úpravu rozpočtu na
položke 717 002 v sume 20 000 €.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
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4. OZ prerokovalo plat starostky v súlade § 3 a § 4 zákona SNR č.
253/1994 Z.z. Podľa Štatistického úradu sa zvýšila priemerná mzda v NH
a starostovi patrí valorizovaný plat. Starostka navrhla, aby jej plat nebol
zvýšený.
Uznesenie č. 15/2013
OZ prerokovalo a schválilo plat starostky obce.
Suma predstavuje súčin priemernej mzdy v NH 805 € vynásobený
koeficientom 1,98, ktorá je zvýšená o 47 % v zmysle § 4 odst. 2 zákona č.
253/1994 v znení neskorších predpisov, t.j. na sumu 2 344 € od 1.1.2013.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 6)
Starostka obce informovala poslancov o prípravách na oslavy 625
výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Termín bude v sobotu - prvý alebo druhý septembrový týždeň.
Od 1.4.2013 nastupuje na Obecný úrad absolventka v rámci
absolventskej praxe cez Úrad práce soc. vecí a rodiny – na 3 mesiace.
späť na program
K bodu č. 7)
Záver rokovania vykonala starostka obce . Poďakovala poslancom za
účasť na zasadnutí.
späť na program
Zapísala: Jana Rosincová
Overovatelia zápisnice: Iveta Knapcová
Bc. Ivana Zimenová

….........................
…..........................

...............................
Marta Brezovská
starostka obce
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