ZÁPI SN ICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 08.06.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Mikuláš Moncman, Mgr. Elena Kátlovská
Overovatelia: Ing. Rastislav Mrva, p. Bibiána Púchla
Program:
1/ Dotácia ŠK Rapid
2/ Plat starostu
3/ Zmluva o prenájme budovy bývalej MŠ
4/ Obecný deň
Starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných, skonštatoval skutočnosť, že sú
prítomní všetci poslanci, OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom programu.
Navrhovaný program OZ jednomyselne odsúhlasilo.
1/ Dotácia ŠK RAPID
Starosta obce privítal hostí /zástupcov/ za ŠK RAPID – Ing. Milana Královiča /hospodára/ a Jozefa
Tibenského, ktorí oboznámili OZ s finančnou situáciou športového klubu a potrebou zvýšenia
priamej dotácie na 11.700,- € podľa predloženého rozpisu na rok 2011. V roku 2010 bolo ŠK
RAPIDu poskytnuté: 8.300,- € priama dotácia + 6.800,-€ plyn, elektrika, voda, benzín … + 3.900,€ prenájom športovej haly na tréningy + 9.500,- € plat hospodára = spolu 28.500,- €. Po rozsiahlej
diskusie a pripomienkach dospelo OZ k takému návrhu – zvýšiť priamu dotáciu na 11.700,- € za
podmienky, že je potrebné znížiť náklady a to neprevádzkovať saunu, obmedziť náklady na
prenájom v športovej hale na tréningy len na prípravku a žiakov. Starosta obce dal hlasovať kto je
za uvedený návrh, z prítomných 9 poslancov bolo:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
2/ Plat starostu
Podľa novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest musí OZ rozhodnúť o výške platu starostu. OZ navrhuje, aby aj po prijatí novely
výška platu starostu obce bola nasledovná t.j. priemerná mzda v NH za r. 2010 - 769,-€ x koeficient
pre obec od 1000 do 3000 obyvateľov /1,98/= 1522,62 € x percento navýšenia /39%/ = 2116,44 €,
s účinnosťou od 01.07.2011. Poslanci hlasovali kto je za uvedený návrh, z prítomných 9 poslancov
bolo:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
3/ Prenájom budovy bývalej MŠ
Poslancom bol zaslaný návrh zmluvy na prenájom budovy bývalej MŠ. Po rozsiahlej diskusie
poslanci OZ navrhujú zapracovať do nájomnej zmluvy strop nákladov na rekonštrukciu budovy vo
výške maximálne 120.000,-€ a prenájom na 20 rokov, ostatné znenie zmluvy zostáva bez zmeny.
Zároveň OZ doporučuje starostovi obce preveriť súpis prác a ich ocenenie na rekonštrukciu
predmetnej budovy rozpočtárom poverený obcou. Starosta obce dal hlasovať kto je za navrhované
znenie zmluvy po zapracovaní pripomienok zo strany OZ:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

–
24/ Obecný deň
Dňa 11.06.2011 sa uskutoční akcia „Obecný deň“ - varenie gulášu. Súťažiť bude 7 obecných
zložiek a to: hasiči, dychovka, poľovníci, seniori, futbalisti, cykloklub, KOMPLET o najlepší guláš.
Víťazná organizácia bude odmenená putovnou vareškou. Účinkovať bude dychový súbor
Hrnčarovani, hudobná skupina LPS a spevácky súbor pri klube dôchodcov v Hrnčiarovciach n/P.
Kultúrnu akciu „Obecný deň“ ukončíme ľudovou veselicou. Starosta obce pozval prítomných
poslancov, ako aj ich priateľov na túto obecnú akciu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.06.2011:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o kultúrnej akcie „Obecný deň“ - varenie gulášu
b/ schvaľuje:
48/11 – priamu dotáciu ŠK RAPID vo výške 11.700,-€ za podmienok ako je uvedené v textovej
časti
49/11 – plat starostu ako je uvedené v textovej časti
50/11 – nájomnú zmluvu na budovu bývalej MŠ po doplnení pripomienok ako je uvedené v textovej
časti

Zápisnicu overili: Ing. Rastislav Mrva

p. Bibiána Púchla

