Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 3/2010 konaného dňa
10.3.2010 na Obecnom úrade vo Veternej Porube.
Prítomní :
Hostia:

podľa priloženej prezenčnej listiny
Miroslav Komendák

Program:

1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Príprava verejného zhromaždenia občanov
3. Príprava referenda k rozšíreniu skládky TKO
4. Rôzne, diskusia
5. Prijatie uznesenia

Termín zasadnutia bol dohodnutý poslancami Obecného zastupiteľstva na rokovaní
8.3.2010 vzhľadom dôležitosť prípravy verejného zhromaždenia k rozšíreniu skládky
TKO a na nečinnosť starostu obce. Starosta sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu PN,
ktorú nahlásil pracovníčke úradu a začal ju 9.3.2010.
1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
a) Ľubomír Rakyta – Dočasné odhlásenie starej obecnej Avie nie je možné, nakoľko
je potrebné najskôr uhradiť zákonnú poistku a potom uskutočniť dočasné
odhlásenie štatutárom obce. Z dôvodu PN starostu bolo poslancovi Ľubomírovi
Rakytovi spísané poverenie, podpísané zástupcom starostu, na vykonanie celého
procesu odhlásenia. Pracovníčka uhradí zákonnú poistku a doklad posunie p.
Rakytovi.
b) Z dôvodu PN starostu navrhli poslanci spísať poverenie pre zástupcu starostu , aby
ako
štatutár
obce
v administratívnoprávnych
mohol
vystupovať
a pracovnoprávnych veciach. Vzhľadom na PN starostu a na výšku faktúr za
telefón poslanci obecného zastupiteľstva odporučili zablokovať mobilnú linku
starostu počas jeho PN. Pre komunikáciu s občanmi bude slúžiť pevná linka,
telefón pracovníčky a zástupcu starostu. Kontakty budú vyvesené na dverách úradu
pre prípad potreby v čase neprítomnosti pracovníčky. Poslanci sa dohodli, že po
uskutočnení verejného zhromaždenia spracujú návrh fungovania úradu aj
v popoludňajších hodinách a stránkové dni zabezpečí zástupca starostu, prípadne
niektorý z poslancov a s touto skutočnosťou budú oboznámení občania obce.
c) Jana Frianová – pracovníčka obecného úradu zabezpečí doručenie zápisnice
s uznesením zo dňa 8.3.2010 starostovi obce (poštou na doručenku), nakoľko sa
zasadnutia nezúčastnil a v zápisnice sú ustanovenia týkajúce sa aj starostu obce.
d) Desana Stromková – v rámci predbežnej finančnej kontroly zistila, že od doby
prijatia obecného kontrolóra do funkcie nevykonal jediný úkon vyplývajúci mu zo
zákona o obecnom zriadení a zo zákona o finančnej kontrole, preto navrhuje
písomne upozorniť obecného kontrolóra na neplnenie si zákonných povinností,
pretože plat od obce berie počas celého obdobia. Následne bude podaný návrh na
jeho odvolanie.
2. Príprava verejného zhromaždenia
Technické stránku zhromaždenia zabezpečia Michal Kováč a Jaroslav Karaska,
zhromaždenie bude viesť zástupca starostu. Verejné zhromaždenie občanov bude
slúžiť pre poskytnutie prvotnej informácie o zámere mesta rozšíriť skládku
a o zistení záujmu občanov vyhlásiť k tejto veci referendum, ktoré by poskytlo
zastupiteľstvu presnejší prehľad o postoji občanov k ďalšej existencii skládky.

V druhej časti verejného zhromaždenia budú občania oboznámení so súčasným
stavom vo fungovaní obce a s postojom starostu k plneniu svojich úloh.
Zástupca starostu ukončil rokovanie OZ prijatím uznesenia nižšie uvedeného znenia:

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2/2010 konaného dňa
8.3.2010 vo Veternej Porube.

Obecné zastupiteľstvo
1. Schvaľuje písomné poverenie pre Ľubomíra Rakytu za účelom vybavenia dočasného
odhlásenie obecnej Avie z evidencie motorových vozidiel.
2. Schvaľuje písomné poverenie zástupcovi starostu pre zastupovanie obce
v administratívnoprávnych a pracovnoprávnych veciach po dobu PN starostu obce
s účinnosťou od 9.3.2010.
3. Schvaľuje dočasné zablokovanie obecného mobilného telefónu, minimálne do doby
ukončenia PN starostu obce.
4. Doporučuje pracovníčke úradu zaslať starostovi obce zápisnicu aj z uznesením,
v ktorom sú určené kroky pre zabránenie neoprávnenému nakladaniu s majetkom
obce.
5. Doporučuje písomne upozorniť obecného kontrolóra na neplnenie si svojich
zákonných povinností vyplývajúcich mu z jeho funkcie.
6. Schvaľuje, po písomnom upozornení obecného kontrolóra, predložiť na najbližšie
rokovanie obecného zastupiteľstva návrh na odvolanie obecného kontrolóra z funkcie
a skončenie jeho pracovného pomeru. Zároveň v zákonnej lehote vyhlási výberové
konanie na obsadenie funkcie obecného kontrolóra.
7. Schvaľuje, v prípade záujmu zo strany občanov, uskutočnenie referenda k zámeru
mesta rozšíriť skládku TKO Veterná Poruba.

Vo Veternej Porube dňa 10.3.2010
Zapísala:

PhDr. Desana Stromková

Overovatelia: Ľubomír Rakyta
Michal Kováč
Zástupca starostu: Mgr. Igor Petra
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