ZÁPISNICA
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Podhradí, konaného dňa 25. júla 2012
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ZÁPISNICA
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí, konaného dňa
25.júla 2012
Prítomní: p.Milan Kousal, starosta obce
poslanci OZ: pp. Bc. Mária Fabianová, Ladislav Dulanský, Figura František, Marián
Schwandtner
Ospravedlnení: p. Ing. Anna Hrišová, Peter Kovár, Ing. Pavol Petráš
Prítomných bolo 7 občanov.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Plavecké Podhradie previedol p.
Milan Kousal, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil
s programom rokovania, ktorý bol nasledovný.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov
3. Informácia o zmena organizačnej štruktúry OÚ
4. Informácia o priebehu prác na obnove amfiteátra
5. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K uvedenému programu nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok ani doplnkov.
Program bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola určená p. Hubeková Erika.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Marián Schwandtner a Ladislav Dulanský.
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1.) Zmena organizačnej štruktúry OÚ
Na základe rokovania OZ a p. riaditeľky ZŠ a MŠ o racionalizácii výučbového procesu
v ZŠ Plavecké Podhradie je z dôvodu nízkeho počtu žiakov potrebné zmeniť organizačnú
štruktúru ZŠ podľa priloženej schémy, t.j. 1 učiteľka sa stáva nadbytočnou. Preto zároveň
dávame výpoveď pani učiteľke Blahovičovej. V ZŠ naďalej ostanú p. riaditeľka Dulanská
a pani Šišuláková, ktorá úspešne ukončila pedagogické vzdelanie a tým sa stáva
plnohodnotným pedagogickým zamestnancom. ZŠ bude naďalej pokračovať s výučbou
v jednej triede (spojené 1.,2.,3.,4. ročník, pričom v 1. ročníku bude 0 žiakov a v druhom 1
žiak) v pôvodnej budove školy č. 196.
Hlasovanie: Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti:0

Uznesenie č. 116.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí:
B e r i e n a v e d o m i e zmenu organizačnej štruktúry OÚ podľa priloženej schémy
S ú h l a s í s pokračovaním vyučovania v novom školskom roku 2012/2013 v ZŠ
zlúčením do jednotriedky.
2) Informácia o priebehu prác na obnove amfiteátra
29.6.2012 sa uskutočnil kontrolný deň na stavbe. P. starosta prečítal správu z kontrolného
dňa. Podľa počasia sa práce na obnove ukončia v polovici augusta. Na PPA bola zaslaná
žiadosť o zmenu v projekte, nakoľko boli zistené v priebehu prác niektoré skutočnosti,
ktoré neboli zahrnuté v projekte. Zmeny nemajú vplyv na cenu práce.
Hlasovanie: Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.117.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
Berie na vedomie
informáciu o priebehu prác na obnove amfiteátra.
3) Rôzne
A) Zmluva o pôžičke
Na základe uznesenia OZ č. 106 zo dňa 30.03.2012 o zabezpečení financovania stavby
Rekonštrukcia obecného amfiteátra sa
podarilo uzavrieť dohodu s dodávateľom
stavebných prác – víťazom verejnej súťaže – ktorej podstata je nasledovná : víťaz
zmluvou o pôžičke požičia obci bezúročne peniaze vo výške 72.873,17€ , ktoré obec
použije na úhradu faktúr vystavených dodávateľom. Na základe úhrady zašle obec ŽOP na
PPA, ktorá preplatí faktúry. Keď peniaze prídu na účet obce, budú tieto vrátené
dodávateľovi. Nakoľko PPA preplatí len cenu bez DPH, obec požiada na základe výzvy
Min. pôdohospodárstva o vrátenie DPH. Táto suma bude následne zase vrátená
dodávateľovi. Kompletná zmluva bola poslancom poslaná mailom. Splatnosť pôžičky
podľa zmluvy je do 31.12.2013.
Hlasovanie: Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0
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Uznesenie č.118.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
Schvaľuje
Zmluvu o pôžičke v predloženom znení bez výhrad a poveruje starostu obce jej
podpísaním.
B) Zmluva o vykonaní auditu obce
Na základe priebehu a výsledkov auditu obce za rok 2010 bol oslovený opäť auditor p.
Haľama. V minulom roku vyhral verejnú súťaž s najlepšou cenou 995,-€. Bol požiadaný
o vykonanie auditu našej obce aj pre rok 2011. Požiadavku prijal, za rovnakých podmienok
ako vlani.
Hlasovanie: Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.119.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
Schvaľuje
Zmluvu o vykonaní auditu obce Plavecké Podhradie za rok 2011 za cenu 995,-€
s dodávateľom služby Ing. Martinom Haľamom – auditorom v predloženom znení bez
výhrad, a poveruje starostu jej podpísaním.
C) Žiadosť o prenájom budovy na ihrisku
P. Szecsényi prejavil záujem o prenájom budovy na ihrisku s tým, že zrenovuje celú
budovu a prenajme si bufet na celý rok. Starosta navrhoval pri tejto príležitosti presunúť
schválené detské ihrisko bližšie k budove. Návrh p. Szecsényiho bude poslancom zaslaný
mailom, nakoľko tento návrh bol poslaný starostovi v deň zastupiteľstva. P. Mgr.
Fabianová navrhla aby sa do zmluvy dal aj termín kedy majú byť práce na budove
dokončené. P. Schwandtner sa pýtal kto znáša vyplácanie rozhodcov a ako to bude
s poplatkami za prenájom. Starosta odpovedal, že poplatky za športovcov si Futbalový klub
rieši sám a prenájom nebytových priestorov rieši VZN, podľa ktorého by sa poplatok
vyberal. P. Dulanský navrhoval aby záujemca predložil projekt ako bude budova po
rekonštrukcii vyzerať a aby sa ďalšieho rokovania zúčastnil aj p. Szecsényi. OZ by dalo
predbežný súhlas na prenájom budovy a bufetu na celý rok, ale malo by prebehnúť ešte
pracovné stretnutie aj so záujemcom. P. Schwandtner pripomienkoval, že čo sa týka
presunu detského ihriska, nie je piesok dobrým podkladom. Preto navrhuje počkať
s osadením ihriska až po dohode s p. Szecsényim. P. Dulanský povedal, že nie je problém
ihrisko osadiť na pôvodne navrhnutom a schválenom mieste a keď sa uvidí, že prevádzka
funguje, potom by sa premiestnilo.
D)Osadenie informačných tabúľ
Informačné tabule: smer hrad a jaskyňa, ktoré vyrobil p. Kravčuk budú osadené na
pozemkoch pri bytovkách, moste pri kaštieli a pri potoku oproti odbočke na cestu na hrad.
E) Vymáhanie dlhu od p. Zechelovej Veroniky
Súd vydal 13.7.2012 platobný rozkaz o zaplatení dlhu. Platobný rozkaz je prílohou
zápisnice.
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Hlasovanie: Za:4

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.120.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
Berie na vedomie
informáciu o vymáhaní dlhu.
F) Začatie diskusie o zamedzení vypúšťania odpadov zo žúmp do potoka
Po sťažnostiach obyvateľov, že je potok znečistený fekáliami vypúšťanými zo žúmp, sa
musí vymyslieť spôsob ako docieliť zamedzeniu vypúšťania odpadov do potoka. Starosta
navrhol, že by ľudia vždy v určenom termíne museli predložiť doklad o likvidácii odpadu
akreditovanou firmou. P. Schwandtner navrhol určiť stočné všetkým obyvateľom a obec by
bola povinná vyvážať žumpy. Obecná ČOV nie je prispôsobená na likvidáciu kalov zo
žúmp. Starosta upozornil, že občania ktorí vypúšťajú obsah žúmp do potoka porušujú
zákon, a vystavujú sa riziku postihu a navrhol aby sa do ďalšieho zasadnutia OZ premyslelo
a navrhlo nejaké spoločné riešenie tak, aby sa dosiahol súlad so zákonom.
4) Diskusia
Socha sv. Barbory. Starosta oboznámil prítomných poslancov a občanov ako a kto chce
osadiť sochu na verejnom priestranstve pred zastávkou. Verejné priestranstvo nie je vo
vlastníctve obce ale Urbárskeho spločenstva. Svetlo, ktoré má sochu nasvietiť bude vedené
z verejného osvetlenia. P. Schwandtner oponoval, že je to na priestranstve, kde by to mohlo
byť za krátku dobu zničené. P. Olšovská Darina spolu s ďalšími občanmi iniciovali tento
návrh, vyjadrili sa, že sa budú o park starať a začali vyberať peniaze od občanov. Výber
peňazí na takúto aktivitu nie je v rozpore so zákonom. Pokiaľ stavebník podá žiadosť
o drobnú stavbu a budú splnené všetky zákonom stanovené náležitosti, obec vydá súhlasné
stanovisko.
Na záver obecného zastupiteľstva poďakoval p. Milan Kousal, starosta obce prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil

overovatelia

Milan Kousal
starosta obce

Zapisovateľ: Erika Hubeková
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