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Zápisnica

    

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e, 

  

konaného dňa 19. septembra 2008.

    

  

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce.
Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je   
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8), takže OZ je
spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

  

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi
potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov
Milana Černáka a Milana Matejova. 

  

    U z n e s e n i a
  

z dvadsiatehodruhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, 

  

ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2008

  

      Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e
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p r e r o k o v a l o

  
    1. Procedurálne veci 
    2. Odstúpenie z funkcie kontrolórky obce
    3. Správu o činnosti obce a plnení VP
    4. Návrhy plánovacej komisie OZ : 

  
    -         rozbor hospodárenia za 1. polrok 2008

  
    -         prípravu verejného zhromaždenia občanov

  
    -         návrh zmluvy na vypracovanie územného plánu obce

  
    -         žiadosť p. Milana Černáka o odkúpenie pozemkov

  
    -         list p. Mariána Pavkovho o ul. Za humnami

  
    -         informáciu o realizácii výtvarných diel na cintoríne

  
    -         žiadosť p. Karola Šedivého o umožnenie prejazdu

  
    1. Návrh VZN č. 3/2008 o poplatkoch za      znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania      ovzdušia
    2. Návrh VZN č. 4/2008 o určení času      predaja v obchodoch a službách
    3. Rôzne :

  
    -        záznam spísaný s Vladimírom Žákom

  
    -        úprava výšky stravného v školskej jedálni

  
    1. Uznesenie
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  U z n e s e n i a
  

   

  K bodu 1/
  

Uznesenie č. 132/2008

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove 
  

s c h v a ľ u j e

  

návrhovú komisiu v zložení Ľubomír Černák, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková

  

  K bodu 2/
  

Uznesenie č. 133/2008 

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
  

b e r i e    n a      v e d o m i e

  

odstúpenie Ing. Ľudmily Kelemenovej z funkcie kontrolórky obce
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s c h v a ľ u j e

  

rozviazanie pracovného pomeru v zákonnej výpovednej lehote

  

Starosta obce požiadal kontrolórku obce, aby zotrvala vo funkcii do ukončenia zúčtovacieho
obdobia roka 2008 resp. po vyhodnotení rozpočtu za 3. štvrťrok 2008.

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

u k l a d á     O c Ú

  

zverejniť po rozviazaní pracovného pomeru výberové konanie na obsadenie miesta hlavného
kontrolóra obce

  

  
  K bodu 3/
  

Uznesenie č. 134/2008

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove 
  

b e r i e    n a     v e d o m i e

  

písomnú správu o činnosti obce, Obecného úradu a plnení VP k 19.9.2008 (je prílohou
zápisnice)  
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k o n š t a t u j e

  

že činnosť a práca samosprávnych orgánov obce a Obecného úradu v Skýcove je v súlade s
plánom rozvojových aktivít. VP obce sa realizuje v súlade s uzneseniami OZ v Skýcove.

  

  

  K bodu 4/
  

Uznesenie č. 135/2008

  Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
  

b e r i e     n a      v e d o m i e

  

odporúčanie plánovacej komisie OZ v Skýcove k problematike, ktorá je obsahom správy (je
prílohou zápisnice)

  

k o n š t a t u j e, ž e

  

príjmy obce za 1. polrok 2008 dosiahli výšku 6.511.211,31 Sk, čo je 51,66 %-né plnenie

  

výdavky obce za 1. polrok 2008 dosiahli výšku 3.630.154,84 Sk, čo je 42,49 %-né plnenie

  

výdavky ZŠ za 1. polrok 2008 dosiahli výšku 1.778.906,93 Sk, čo je 43,82 %-né plnenie
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celkové výdavky obce a ZŠ za 1. polrok 2008 dosiahli výšku 5.409.061,77 Sk, čo je 42,92 %-né
plnenie

  

s c h v a ľ u j e

  

rozbor hospodárenia za 1. polrok 2008 (je prílohou zápisnice)

  

úpravu rozpočtu o príspevok pre cirkev vo výške 10.000,- Sk, pričom sa upraví položka drevo
do ZŠ – 6.000,- Sk a položka pomoc soc. slabším rodinám – 4.000,- Sk

  

navýšenie rozpočtu ZŠ o 200.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti na základe opatrenia z
Krajského školského úradu v Nitre

  

že ďalšia úprava rozpočtu obce bude po 3. štvrťroku 2008 po realizácii rozpracovaných
rozvojových akcií

  

organizačné zabezpečenie VZO na deň 5. októbra 2008 

  

zmluvu na vypracovanie nového územného plánu obce prostredníctvom Ing.arch. Jaroslavom
Coplákom, PhD. zo Šamorína

  

odpredaj pozemkov parc.č. 221 - zastavané plochy o výmere 58 m2, parc.č. 224 – trvalý
trávnatý porast o výmere 106 m
2

, parc.č. 226 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m
2

, parc.č. 228 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m
2
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, parc.č. 229 – záhrady o výmere 174 m
2

, parc.č. 223 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 677 m
2

, parc.č. 219 časť 220/2 o výmere 1513 m
2

, parc.č. 225/1 časť 225/1 o výmere 170 m
2

nachádzajúcich sa v areáli kaštieľa za cenu 56,- Sk/m
2

p. Milanovi Černákovi, pričom všetky ostatné náklady súvisiace s prevodom pozemkov bude
hradiť kupujúci

  

o d p o r ú č a

  

konečnú podobu centrálneho rozlúčkového miesta prerokovať na októbrovom VZO za
prítomnosti autorov projektu

  

aby sa obsah listu p. Mariána Pavkovova ohľadom technického riešenia ul. Za humnami riešil
na jesennom VZO

  

napriek odporúčaniu plánovacej komisie neumožniť prejazd žiadateľovi p. Karolovi Šedivému
cez rekonštruovaný cintorín prerokovať ešte problematiku na jesennom VZO

  

  

K bodu 5/

  

Uznesenie č. 136/2008
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Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

VZN č. 3/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

  

  

K bodu 6/

  

Uznesenie č. 137/2008 

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

VZN č. 4/2008 o určení času predaja v obchodoch a službách

  

  

K bodu 7/

  

Uznesenie č. 138/2008 

 8 / 11



22. zasadnutie OZ Skýcov - 19. september  2008
Piatok, 26 September 2008 13:03 - Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 15:47

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e     n a      v e d o m i e

  

záznam spísaný s Vladimírom Žákom ohľadom jeho zlej situácii bez prijatia konkrétneho
opatrenia

  

s c h v a ľ u j e

  

úpravu výšky príspevku na stravu v školskej jedálni pre MŠ, ZŠ a cudzích stravníkov (je
prílohou zápisnice)

  

  K bodu 8/
  

  

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené. Poslanec Dominik Černák
nehlasoval za žiadne uznesenie ani za, ani proti, ani za to, že sa zdržuje hlasovania.
Invektívami voči osobe starostu obce narúšal priebeh rokovania OZ. Vyjadril sa, že starosta
obce rozhoduje o všetkom sám, že je tu komunistické riadenie, a že starosta obce si nabaluje
vačky.
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     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

  

  

  

  

  

Štefan Gahér

  

starosta obce

  

  

Overovatelia:

  

Milan Černák                                                       

  

Milan Matejov                                    
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Zapísala: J. Černáková
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