Obec Prosiek

Zápisnica č.1/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek dňa 14.01.2020 konaného v
rokovacej miestnosti obecného úradu o 17:00 hod.
Prítomní poslanci : Ing. Peter Žák, Ing. Martin Vozár, Helena Majdiaková
Neprítomní, ospravedlnení : 0
Program :
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
5. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu
6. Schválenie došlých žiadosti o dotáciu s rozpočtu obce
7. prerokovanie a schválenie zmluvy a stanov združenia obci ako právnickej osoby „Združenie obcí Cyklodoprava Liptovská Mara“.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Informácie starostu
K bodu 1 :

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Peter Hamráček, privítal prítomných
poslancov OZ obce. Konštatoval, že sú prítomní traja poslanci a Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa
schopné.
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice zasadnutia č. 1/2020 Evu Orieškovú. Za overovateľov
zápisnice určil Ing. Martina Vozár a Helenu Majdiakovú.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku 14.01.2020
Berie na vedomie určenie
1./ Evu Orieškovú za zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ č. 1/2020.
2./ Martina Vozár a Helenu Majdiakovú za overovateľov zápisnice OZ č. 1/2020.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 2 :

Starosta predložil návrh programu rokovania OZ č. 01/2020. K predloženému návrhu programu
rokovania mal súčasne pripomienku, s návrhom zmeniť bod 4 "schválenie zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce za "schválenie spoločného úradu sociálneho na úseku sociálnych
služieb ,0
Návrh programu rokovania bol upravený podľa návrhu zmeny bodu 4.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
Schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva č. 1/2020.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb
5. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu
6. Schválenie došlých žiadosti o dotáciu s rozpočtu obce
7. Prerokovanie a schválenie zmluvy a stanov združenia obci ako právnickej osoby „Združenie obcí Cyklodoprava Liptovská Mara“.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Informácie starostu
10. Rôzne
K takto zmenenému programu rokovania nemali poslanci pripomienky ani ďalšie doplňujúce body a
následne program rokovania všetkými hlasmi prítomných schválili.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 01/2020
1. Schvaľuje program rokovania schôdze OZ č. 1/2020 aj s navrhovanými zmenami.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 20.12.2020 vykonal starosta obce Peter Hamráček.
Konštatoval, že uznesenia sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
Berie na vedomie
1./ Informácie starostu ohľadne plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 4
Starosta predložil poslancom návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu na úseku
sociálnych služieb. Starosta informoval jednotlivých bodoch zmluvy. Helena Majdiaková mala
pripomienky ako funguje opatrovanie a stým spojené financovanie, taktiež navrhla otvorenie témy
chránenej dielne.
V rozprave bolo konštatované, že zmluva má skôr všeobecný charakter a v prípade potreby bude
potrebné skonkretizovanie niektorých bodov
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 02/2020
1. Schvaľuje zmluvu č. 869/2020/KP o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na
úseku sociálnych služieb.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 5
Starosta prestavil dokument zásad hospodárenia s majetkom obce . Vzhľadom na dôležitosť
dokumentu a jeho úpravy sa schvaľovanie zásad hospodárenia presúva na nasledujúce zasadnutie
OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 03/2020
1. Berie na vedomie presunutie a chválenie dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom obce
a majetkom štátu na najbližšie zasadnutie OZ v Prosieku
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 6
Na obecný úrad bola v splnenej lehote predložená jedna žiadosť o dotáciu pre občianske združenie TJ
Prosiek. Pán Juraj Bachan bol združením písomne poverený aby v tejto veci zastupoval TJ. Po vyzvaní
starostu predstavil akým spôsobom a na čo by v prípade schválenia finačné prostriedky boli použité
(najme poplatky). Taktiež poukázal na podporu obce a uchovanie vzájomných dobrých vzťahov.
Starosta taktiež vyzdvyhol dobré vzťahy zo združením TJ Prosiek.
Poslanci a starosta mali ešte niekolko doplňujúcich otázok. Takžie vznikla diskusia o získaní dotácie
pre podporu športu, ktorú je potrebné bližšie rozanalizovať.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 04/2020
1. Schvaľuje dotáciu pre občianske združenie TJ Prosiek vo výške 3 000 Eur.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 7
Starosta predložil na prerokovanie Stanovy a Zmluvy pri vzniku ždruženia obcí ako právnickej osoby „Združenie obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara“.
Poslanci viedli so starostom debatu najme o finančných nákladoch ktoré zo stanov a zmluvy vyplývajú
- nie sú presne definované. Boli prebraté jednotlivé body zmluvy a stanov. Na základe bodu o
odstúpení (možnosť vysúpenia kedykolvek po splnení podmienok odsúpenia) došlo k zhode
zapojenia sa do združenia najme kvôli informovanosti a možnosti vybudovania cyklotrasy v prospech
obce.
Združenie bude mať hlavne väčšiu váhu pri presadzovaní záujmov obcí.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 05/2020
1. Schvaľuje zmluvu a stanovy Združenia obcí ako právnickej osoby - „Združenie obcí Cyklodoprava Liptovská Mara“.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 8
Starosta predložil na prerokovanie Stanovy a Zmluvy pri vzniku ždruženia obcí ako právnickej osoby -

„Združenie obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara“.
Poslanci viedli so starostom debatu najme o finančných nákladoch ktoré zo stanov a zmluvy
vyplývajú - nie sú presne definované. Boli prebraté jednotlivé body zmluvy a stanov. Na
základe bodu o odstúpení (možnosť vysúpenia kedykolvek po splnení podmienok odsúpenia)
došlo k zhode zapojenia sa do združenia najme kvôli informovanosti a možnosti vybudovania
cyklotrasy v prospech obce.
Združenie bude mať hlavne väčšiu váhu pri presadzovaní záujmov obcí.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 06/2020
1. Schvaľuje zmluvu a stanovy Združenia obcí ako právnickej osoby - „Združenie obcí Cyklodoprava Liptovská Mara“.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 9
Z dôvodu vzdania sa kandidatúry na kotrolóra obce zo strany uchádzača , Obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje novú voľbu kotrolóra v naslednovnom znení:

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Prosiek na 24. marca 2020.
1) Obecné zastupiteľstvo v Prosieku určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra
v rozsahu 2,0 hod. týždenne. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 30.03.2020.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
2) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
3) ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
- bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:
4) písomná prihláška musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b. štruktúrovaný profesijný životopis,
c. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
f. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej
poisťovni, obci Prosiek a finančnému úradu,
g. súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Prosieku.
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 10.marca 2020 do 14:00 hod. v zalepenej
obálke na adresu: Obecný úrad v Prosieku, Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica
Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 07/2020
1. Schvaľuje stanovenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na 24.marca.2020 podľa
znenia dokumentu : Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 24.03.2020
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 9
Starosta informoval o:
•
•

potrebe vyhlásenia doplňujúcich volieb na najbližšom zastupiteľstve. Je potrebné schválenie
tejto voľby na základe uznesenia v ktorom je stanovený a odsúhlasený o počte poslancov.
termíne výberového konania na administratívnu pracovníčku. Uchádzači boli vybraný do
úžšieho kola na základe životopisov a sprievodných listov Martinom Vozárom ako zástupcom
starostu v počte traja uchádzači. Z týchto starosta vyberie uchádzača na základe osobného
pohovoru.

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 08/2020
1. Berie na vedomie potrebu vyhlásenia doplňujúcich volieb a preskúmanie potreby ich
vyhlásenia
2. Berie na vedomie informácie starostu o výberovom konaní
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

K bodu 10
-Martin Vozár požiadal starostu o zvolanie verejnej schôdze
Prítomným občanom bolo udelené slovo starostom obce.
-Pán Juraj Bachan oznámil zastupiteľstu a starostovi že podáva na prešetrenie na prokuratúru
zákonnosť uskutočnenia a zastupiteľstva z 20.12.2020 a na ňom prijatých uznesení a taktiež
zákonnosť schválenia rozpočtu.
-Pán Juraj Bachan v zastupení TJ Prosiek požiadal o možnosť trénovať v KD cca asi 4x vo štvrtky
(najme v nepriaznivom počasí) s prezliekaním sa v kuchynke kde je možnosť zakúriť. Martin Vozár
požiadal aby sa pri tréningu pred vstupov do sály prezuli do vhodnej obuvy aby sa neznehodnotili
parkety. Sála ako aj kuchynka budú otvorené a prevzaté poverenou zodpovednou osobou.
- Pani Jan Števková upozornila starostu a poslancov na nezhody v zápisniciach - nie je doržáné
chronologické a na seba nadväzujúce označovanie ,pričom ak to bude možné budú zápisnice
zoradené podľa správnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 14.01.2020
uznesením č. 09/2020
1. Berie na vedomie podanie na preskúmanie zákonnosti konania obecného
zastupeiteľstva
2. Schvaľuje poskytnutie priestorov na trénovanie TJ Prosiek
3. Berie na vedomie potrebu chronologického zoradienia a ozačovania zápisníc.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovanie: Za: 3 poslanci

Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: 0 poslanci

Na záver starosta poďakoval prítomným za podnetné návrhy a aktívnu účasť na zasadaní a následne
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísal: Eva Oriešková
Overovatelia zápisnice :
Helena Majdiaková:
Martin Vozár :

...........................................................

...........................................................

.........................................................

Mgr. Peter Hamráček
starosta obce

