Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici

Z á p i s n i c a

z desiateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hontianskej Vrbici, konaného dňa 15.februára 2008.

- február 2008

Program

rokovania desiateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskej
Vrbici, konaného dňa 15.februára 2008.
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bod :
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bod :
bod :
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6. bod :
7. bod :
8. bod :
9. bod :
10. bod :

11. bod :
12. bod :

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2007
Rekultivácia skládky TKO
Zmluva o poskytovaní poradenstva od firmy PROJEKTSERVIS –
vypracovanie projektu
Prísľub bankového úveru
Prenájom “cukorplacu”.
Nájomné zmluvy za účelom prenájmu ornej pôdy na rekultiváciu skládky
TKO
Žiadosť o odkúpenie pozemkov od MVDr. Štefana Bakaia
Rôzne
a/ Správa inventarizačnej komisie
b/ Zabezpečovanie verejného poriadku v obci príslušníkmi služby
poriadkovej polície PZ SR
Diskusia
Záver

Zápisnica
z rokovania desiateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vHontianskej
Vrbici, konaného dňa 15. februára 2008.

Prítomní:
1. Starosta obce
2. Poslanci OZ

Karol Pilinský
6 podľa prezenčnej listiny

Rokovanie

1.bod: O t v o r e n i e.
Karol Pilinský,starosta obce privítal prítomných a otvoril rokovanie desiateho
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné /6 zo 7/.
Prečítal navrhovaný bod programu.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým programom.

2.bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Vieru Kelemenovú . Za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov Katarínu Kurucovú a Ondreja Labanta.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku Vieru Kelemenovú.
Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Katarínu Kurucovú a Ondreja Labanta.

3.bod: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2007.
Uznesenie :
-

Obecné zastupiteľstvo v Hont.Vrbici schvaľuje:

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 1.340.807,12 sk na
kapitálové výdavky v roku 2008
10% prebytku čistého hospodárskeho výsledku vo výške 24.679,70,-sk previesť na
terminovaný vklad obce

/ Príloha č.1/
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4.bod : Rekultivácia skládky TKO
Starosta obce informoval poslancov, že približný rozpočet na rekultiváciu skládky
je 33 miliónov slovenských korún a spoluúčasť obce je 5% z tejto sumy, čo činí približne
1,6 milióna slovenských korún.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje vypracovanie projektu
operačného programu Životné prostredie “Uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov”.
5.bod : Zmluva o poskytovaní poradenstva od firmy PROJEKTSERVIS –
vypracovanie projektu.
Starosta obce vysvetlil poslancom, že predmetom tejto zmluvy je vypracovanie
projektu pre čerpanie fondov EÚ, poradenstvo a konzultačná činnosť na uzatvorenie a
rekultiváciu skládky odpadov.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o poskytovaní podnikateľského
poradenstva s týmito zmenami v článku 3 “Cena diela a platobné podmienky”:
-cenu za predmet zmluvy vo výške 100.000,-Sk nahradiť sumou 30.000,-Sk +DPH
a dohodnutá cena bude uhradená po vypracovaní a podaní projektu.
/príloha č.2/

6.bod : Prísľub bankového úveru
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici doporučuje starostovi obce
začať rokovanie s bankovými inštitúciami o prísľube bankového úveru na uzatvorenie a
rekultiváciu skládky odpadov.

7.bod : Prenájom “cukorplacu”
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom “cukorplacu” pre účely
uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

8.bod : Nájomné zmluvy za účelom prenájmu ornej pôdy na uzatvorenie a
rekultiváciu skládky odpadov
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici doporučuje starostovi obce
zabezpečiť nájomné zmluvy s dotknutými účastníkmi pre účely uzatvorenia a
rekultivácie skládky odpadov.
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9.bod : Žiadosť o odkúpenie pozemkov od MVDr. Štefana Bakaia
Starosta obce vysvetlili poslancom, že ide o parcely vo vlastníctve obce nachádzajúce
sa pri predajni Jednoty.
Uznesenie:Obecné zastupiteľstvo v Hont.Vrbici nevyhovuje žiadosti, nakoľko na základe
územného plánu obce Hont.Vrbica je na uvedených parcelných číslach navrhovaný dom
sociálnych služieb – verejnoprospešná stavba.
/príloha č.3/

10.bod : Rôzne
A/ Správa inventarizačnej komisie
Správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku obce prečítala predsedkyňa
inventarizačnej komisie Mgr.Miroslava Labovská.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu
inventarizačnej komisie.
/príloha č.4/
B/ Zabezpečovanie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej
polície Policajného zboru SR – ponuka
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie ponuku na
zabezpečovanie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície Policajného
zboru SR.
/príloha č.5/

11.bod : Diskusia
Poslanci v tomto bode nemali žiadne diskusné príspevky.

12.bod : Záver
Starosta obce skonštatoval, že program desiateho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol vyčerpaný. Poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Karol Pilinský
starosta obce
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Overovatelia : Katarína Kurucová , poslanec
Ondrej Labant , poslanec
Zapisovateľka: Viera Kelemenová
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