Zápisnica č.02/2011
zo zasadnutia OZ
zo dňa 24.3.2011

Prítomní: Ladislav Ladomirjak, Ladislav Dovhun, Ruţena Fedorašová,Vasiľ Citriak, Juraj
Harajdič, Jaroslav Legdan
Program:
1. Zahájenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
5. Prehodnotenie MŠ a ŠJ
6. Rôzne – prejednanie došlých ţiadostí
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia
9. Záver
K bodu č. 1
Zahájenie a schválenie programu
Starosta privítal prítomných a skonštatoval, ţe zo 5 poslancov je prítomných 5 a OZ je uznášania
schopné.
Následne dal hlasovať o programe.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdrţalo sa: 0
K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Mária Sičáková a za overovateľov Ruţena Fedorašová a
Jaroslav Legdan.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3
Kontrola plnenia uznesení
V rámci kontroly uznesení z minulého zasadnutia boli plnene.
K bodu č. 4
Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
10. Starosta prečítal stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010 a na základe
vyššie uvedených skutočností kontrolór obce odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet o
hospodárení obce rok 2010 schváliť.
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č. 5
Prehodnotenie MŠ a ŠJ
V tomto bode p. starosta informoval o tom, ţe MŠ a ŠJ z dôvodu veľkých finančných nákladov na
chod budovy a malého počtu škôlkarov ,dáva na zváţenie zrušenie MŠ a ŠJ zo siete škôl k
30.6.2011. Varenie obedov by sa zriadilo na Obecnom úrade po odsúhlasení Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Humennom , ak by nebol súhlas obedy pre dôchodcov by sa
zabezpečili dovozom z LPM Ulič. Ďalej navrhol zakúpenie bicykla na rozvoz obedov dôchodcom.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 6
Rôzne – prejednanie došlých žiadosti.
Starosta oboznámil prítomných o ţiadostiach .
COOP jednota ţiada o prenájom priestorov na prízemí Obecného úradu za účelom zriadenia
predajne potravín.
V priestoroch na prízemí sú kancelárie , ţiadosť bola zamietnutá .
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 5
Zdrţal sa: 0
ZŠ s MŠ Ulič ţiada o prepoţičanie ľudových krojov z bývalej ZŠ Zboj
Z dôvodu dochádzky detí zo Zboja do ZŠ v Uliči a dohode o účastí na kultúrnych podujatiach
darujeme ľudové kroje do ZŠ s MŠ Ulič.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 1
Zdrţal sa: 0
Ţiadosť o vyplatenie odstupného
Choma Ján , Zboj č.40 ţiada o vyplatenie odstupného z rozpočtu obce podľa §5, ods. 2 písm. c ,
Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v
súvislostí s ukončením funkcie starostu obce Zboj.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Starosta informoval na prechod analógového televízneho vysielania na terestriálne , kde firma
Towercom oznamuje, ţe naša obec sa nachádza v oblasti, ktorá s väčšou pravdepodobnosťou
nebude pokrytá signálom DVB-T. Cena za zabezpečenie signálu je orientačne od 31 000,Eur
ročne bez DPH.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 5
Zdrţal sa: 0
Starosta oboznámil poslancov ţe končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce , preto
vypíšeme výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Zboj s termínom do 25.04.2011 na
odovzdanie prihlášok na obecný úrad a výberové konanie sa uskutoční 29.04.2011.
Obec Zboj sa zapojila do projektu Protipovodňové opatrenia, kde prešla výberom a projekt sa
môţe realizovať v máji . Obec môţe v spolupráci s úradom práce zamestnať 10 uchádzačov z
našich nezamestnaných .
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 7
Diskusia
p. Citriak Vasiľ upozornil ţe naši pracovníci na VPP nebudú chcieť pracovať a aby z toho nebola
hanba a kto by potom pracoval v obci Starosta uviedol ţe nezamestnaný majú šancu si privyrobiť
a na čistenie a práce pre obec sa budú musieť robiť brigády .p. Legdan Jaroslav uviedol ţe nám
DHZ a futbalový klub pomôţu pri brigádach .Poslanci s týmto návrhom súhlasili. p. Citriak ďalej
uviedol aby sa napísala ţiadosť o nový transformátor lebo má slabú elektrinu. Pre sťaţnosti od
obyvateľov ,starosta navrhol komisiu pre verejný poriadok

