Zápisnica
napísaná z 3. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 2.4.2011
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Schválenie overovate ov zápisnice
3. Schválenie odmien poslancov
4. Schválenie rozpo tu na rok 2011
5. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Bc. Miroslav Minar ík, Miroslav Bohuš, Daniel
urkovský, Ing. Zdena Bohušová, Ing. Lenka Vokelová
Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú atnených a predstavil program.
Pristúpilo sa k 2.bodu programu: Za overovate ov zápisnice boli stanovení
Ing. Zdenka Bohušová a Bc. Miroslav Minar ík.
K bodu 3: Predstavenie problematiky odmien a nahlasovania poslancov na
Sociálnu pois ov u. Starosta navrhol odmenu poslancov 10 € za 1
zú astnené zasadnutie.
Schválenie odmien poslancov 10 € za 1 zú astnené zasadnutie.
K bodu 4: Rozpo et na úseku príjmov – pod a návrhu rozpo tu na úseku
príjmov v sume 53,070 EUR.
Rozpo et na úseku výdavkov: Pod a návrhu rozpo tu na úseku výdavkov
v sume 53.070 EUR.
S navrhovaným rozpo tom súhlasili všetci 5 prítomní poslanci.
Hlasovanie „ZA“ – 5 poslancov.
K bodu 5 – Doporu enie zaregistrova sa v mikroregióne Strážovské vrchy.
Miestna ak ná skupina – starosta infomroval zú astnených o fungovaní a
možnom prínose zo zú astnenia. Okolité obce majú pod a všetkého ur ité
príjmy. Avšak obec Vchteplá nie je zú astnená. Preto starosta navrhuje
registráciu v mikroregióne Strážovské vrchy.
Zhodnotenie uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupite stva
- oprava stolov na sále kultúrneho domu
Stoly boli opravené sponzorsky + investícia na povrch stolov 220 €. Starosta
informoval o oprave a výmene stolov.
- výmena kachlí
Kachle boli opravené.
- nástenka obce

Opravená sponzorsky.
- akcie Považskej vodárenskej spolo nosti.
Starosta zistil, že nie sú obchodovate né.
5,3, Zhodnotenie, o sa urobilo za posledné obdobie
- zmena isti ov + elektrických taríf
- oprava zastávky pri družstve – oprava lavi ky
- doplnenie kontajnerov na tetrapak, sklo
- oprava plechov na zastávke
- oprava ve kej brány na škole + za iatok prác na plote školy
- oprava strechy, opatrenia p ed zatekaním
- príprava poriadku cintorínskeho
Informovalnie o tom, že treba brigádne dokon i prestavbu Domu smútku.
1.4. Správa z kontroly Národného kontrolného úradu:
Starosta informoval zú astnených o kontrole NKÚ – informoval o
pre erpaní rozpo tu + navrhované opatrenia.
Informovanie o odoslanom liste, odpovedi na NKÚ.
1.5. Prejednanie oznámenia o majetkových pomeroch
Starosta oboznámil zú astnených o svojich majetkových pomeroch.
Obecné zastupite stvo berie na vedomie oznámenie starostu o
majetkových pomeroch.
1.6. Starosta požiadal D. urkovského o prejednanie s futbalistami
Oh adom náteru budovy školy.
1.7. Preveri možnosti šetrenia na chode obecného úradu – napr.
Absolventská prax – využitie príspevkov európskeho sociálneho fondu.
5.8. Starosta navrhol verejnú schôdzu na sobotu 30.04.2011, pri om by to
bolo spojené s kultúrnou akciou – stavbou Mája.

Uznesenie z3.zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 2.04.2011:
1. Schva uje overovate ov zápisnice . Bc.Miroslav Minar ík, Ing. Zdena
Bohušová
2. Schva uje odmeny poslancov v sume 10 EUR na osobu za 1 zasadnutie
3. Schva uje rozpo et obce na rok 2011 na úseku príjmov v hodnote 53.070
EUR, na úseku výdavkov v hodnote 53.070 EUR.
4. Berie na vedomie Správu národného kontrolného úradu
5. Berie na vedomie oznámenie funkcií zamestnaní, inností a majetkových
pomerov starostu
6. Berie na vedomie zhodnotenia uznesenia z 2. Zasadnutia obecného
zastupite stva
7. Berie na vedomie požiadavku na Ministerstvo financií na opravu strechy a
sociálnych zariadení kultúrneho domu

8. Ukladá starostovi obce zabezpe i registráciu v mikroregióne Strážovské
vrchy
9. Ukladá starostovi v spolupráci s poslancami zabezpe i verejnú schôdzu
obce, stavanie mája a položenie venca na pamätníku SNP.
Overovatelia: Bc. Miroslav Minar ík
Ing. Zdena Bohušová
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová
ubomír Novosad, starosta obce

