Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
Z 9. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 23.11.2010 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod
Zasadnutie OZ zvolal starosta obce Jozef Uram, podľa § - u 12, ods. 1 zák. SNR č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Počet poslancov je osem starosta
skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Mgr. František Hlenda

Ján Úrek

Prítomní poslanci:

Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Bobiš
Vojtech, Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena, Mgr. Holenda František

Neprítomný poslanec: Ing. Bruno Suchý
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - prítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta privítal prítomných a predniesol návrh overovateľov zápisnice a
Programu:
1, Otvorenie
2, KPÚ
3, Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2011.
4, Návrh rozpočtu na rok 2011.
5, Rôzne
a, Fridrich Peter – schválenie odmeny za opravu a prevádzkovanie
hodín na Klopačke.
6, Záver

Uznesenie č.9/1/2010/OZ
OZ schvaľuje
1, overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Holenda František a Úrek Ján
2, program zasadnutia OZ be z pripomienok
ZA: jednohlasne
Rôzne:
a, Fridrich Peter – schválenie odmeny za opravu a prevádzkovanie hodín na Klopačke.
starosta – prečítal žiadosť matky Petra Fridricha o poskyt. odmeny za opravu a obsluhu
hodín na klopačke v BH.
- hodiny sa naťahujú každých 24 hodín, pracoval celé leto, návrh 150,-€ za rok 2010
- ZA: 150,-€ - Gajdošík Rudolf
- ZA 200,- € - 7 POSLANCOV
Uznesenie č.9/2/2010/OZ
OZ schvaľuje
Odme nu 200,- € za rok 2010 pre Petra Fridricha za údrţbu a obsluhu hodín na
Klopačke v Banskej Hodruši.
b, žiadosť o kúpu elektrocentrály – rod. Lehocká
starosta – prečítal žiadosť, nemajú vysporiadané pohľadávky
Hlasovanie:
Uznesenie č.9/3/2010/OZ
OZ neschvaľuje
Ţiadosť rodiny Lehockej na nákup elektrocentrály
ZA: 0 PROTI: 8
3, Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2011.
starosta – dane sa nezvyšujú, len zaokrúhľovanie desatin. miesta
Hlasovanie:
Uznesenie č.9/4/2010/OZ
OZ schvaľuje
Návrh VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2011
ZA: Jednohlasne
4, Návrh rozpočtu na rok 2011
Mgr. Holenda – venuje dosť času OZ, navrhuje zvýšiť odmenu
Úrek Ján – nerobí to pre peniaze
Hlasovanie:

Uznesenie č.9/5/2010/OZ
OZ schvaľuje
Odme nu poslancov vo výške 25,- € za účasť na zasadnutí s účinnosťou od 1.1.2011
ZA 25,-€ za účasť: Ing. Sombathyová, Mgr. Holenda, Král, Gajdošík
PROTI: Úrek
ZDRŽAL SA: Gallo, Galeta, Bobiš

Hlasovanie:
Uznesenie č.9/6/2010/OZ
OZ schvaľuje
Návrh rozpočtu na rok 2011 v príjmove j a výdajovej časti
ZA : Jednohlasne
Zloženie inventarizačnej komisie- návrh
starosta predniesol návrh
Hlasovanie:
Uznesenie č.9/7/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zloţenie inventarizačne j komisie na inventarizáciu majetku obce, ktorá bude vykonaná
od 1.12.2010 do 31.12.2010
Predseda
Podpredseda
Členovia

A. Cimra – budovy a stavby
D. Škarbová – dokladová inventúra
D. Halajová - kultúra, kniţnice a KD
D. Búryová- prevádzkáreň, inventár a DKP
Ľ. Dirnbachová – miest. hosp., inventár a DKP
V. Molčan – stroje a prístroje
Ing. Kubala – pokladňa, zásoby
Mgr. A. Pittnerová – II. MŠ
R. Kotrlecová – ŠJ

ZA: jednohlasne
Starosta – poďakoval prítomným u za účasť a ukončil 9. zasadnutie
zapísala: Dirnbachová Ľubomíra

Jozef Uram
starosta obce

