Zápisnica OZ č. 3/2015 zo dňa 13.3.2015

Zápisnica č. 3/2015
z pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veká Ves
konaného dňa 13. marca 2015
Prítomní:

Jozef Líška, starosta obce
Poslanci: Miroslav Hanes, Michal Kulich,
Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter
Neprítomní: MVDr. Ľuboslav Paál - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Mária Sujová, hlavný kontrolór obce
Brigita Petianová, zamestnanec obce
JUDr. Ivet Bračoková, Ing. Pavel Herceg – občania obce Veľká Ves
K bod 1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod pracovného starosta privítal prítomných poslancov a ďalších prítomných. Starosta
konštatoval že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka Brigita Petianová
Overovatelia: Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík
Starosta prečítal program pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves. Poslanci
bez pripomienok program pracovného zasadnutia jednohlasne schválili.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.

Otvorenie

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Podnety občanov

4.

Kontrola Uznesení

5.

Všeobecné záväzné nariadenie o držaní a vodení psov na území obce Veľká Ves – návrh na zrušenie

6.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Ves – návrh na dodatok

7.

Údržba budovy Obecného úradu a kultúrneho domu – zadná stena budov

8.

Projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu - návrh

9.

Návrh na úpravu autobusovej zastávky - smer Lučenec

10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – projekt na vytvorenie pracovného miesta v súlade s ustanovením § 54 ods. 1
písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
11. Informácia o vybudovaní prístrešku pred vchodom do kultúrneho domu
12. Opätovné prerokovanie platu starostu
13. Záverečný účet obce Veľká Ves za rok 2014
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2015
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
16. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľká Ves za rok 2014
17. Medzinárodný deň detí – návrh na kultúrne podujatie
18. Detský letný tábor v roku 2015
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia
21. Záver
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 3. Podnety prítomných občanov
JUDr. Iveta Bračoková - pripomienka k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva, ktoré bolo
schválené na predošlom zasadnutí OZ, kde nebol zmenený dátum schválenia podľa Uznesenia č.
9/2/2014 zo dňa 15.12.2014. Tlmočila požiadavku občanov, ktorí ju oslovili za petíciu ohľadne
obchodu v obci. Požiadala poslancov aby sa k danej požiadavku každý osobne vyjadril. Poslanci sa
touto problematikou budú zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko urobia prieskum medzi
občanmi a zistia ich názory k obchodu ktorý je v našej obci Veľká Ves. Starosta informoval, že obec
dostala žiadosť od Firmy FRES, v ktorej žiadala o obecné priestory pre otvorenie prevádzky obchodu.
Obec nemá vo vlastníctve priestory pre obchod. JUDr. I. Bračoková navrhla zvolať zhromaždenie
obyvateľov a pozvať aj prevádzkovateľa obchodu p. Jána Segeča.
Ing. Pavel Herceg – reagoval na to že aj v Českom Brezove sú dva obchody a uživia sa, nakoľko
s počtom obyvateľov sa vyrovná našej obci. Jeho návrh bol aby evanjelická cirkev darovala budovy
bývalej školy ktorú má vo vlastníctve, aby sa tam zriadil obchod. Starosta – v tom čase keď sa
odovzdávala škola cirkvi sme boli p. Ing. P. Herceg, J.Golčiter aj ja J. Líška poslancami a v tom čase
obec opravila elektroinštaláciu budovy školy ako aj vonkajšiu opravu fasády bývalej školy.
Ing. Pavel Herceg – ako bude životné prostredie riešiť ulica kde bývame, kde sme si v roku 2014 dali
vyčistiť na svoje náklady rigol pred našim domom. Chcel by som vedieť kto je vlastníkom uvedených
parciel za cestou oproti nášho rodinného domu. Tiež by bolo dobré upozorniť susedovcov nad nami
aby si vyčistili pred svojim pozemkom rigol a udržiavali poriadok pred svojim pozemkom. Šotolinu
ktorú som si navozil pre svoj vjazd do brány mi odplavuje voda, ktorú si nosím potom naspäť vo
vedrách. Ako to chcú riešiť poslanci. Ďalej by som chcel vedieť akú otváraciu dobu má obecná
knižnica v Obci Veľká Ves nakoľko občania na toto majú pripomienky. Bolo by dobré aby sa určila
doba kedy bude knižnica otvorená a aby sa tam nerobili žiadne „seansy“, je za to potrebné platiť
energie a nech si takéto výdavky zaplatia, o toto ma požiadali občania aby som to tu predniesol. Aj
z mojich daní sa to platí poznamenal p. Ing. Herceg. Starosta – knižnica je otvorená od 18-tej hodiny
do 20:00 hod, nakoľko do 17:30 hod sú tam večierne pre evanjelikov. Knižnicu sme presťahovali do
menších priestorov I-Domu (bývalá jedáleň MŠ). Ing. P Herceg – aby si poslanci nemysleli, že som
proti knižnici, ale že zaťažuje seansami a obec musí platiť za elektrinu. Starosta – obecné
zastupiteľstvo sa bude uvedenou problematikou zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ. Starosta sa
opýtal či má ešte niekto z prítomných občanov nejakú pripomienku, nikto nemal týmto uzavrel bod
podnety občanov.
K bodu 4. Kontrola Uznesení
Starosta prečítal Uznesenia z predošlého pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká
Ves. Uznesenie č. 9/2/2014 zo dňa 15.12.2014 je potrebné opraviť na Zásadách odmeňovania
poslancov dátum ich schválenia.
K bodu 5. Návrh uznesenia na Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ves č. 1/2015, ktorým
sa zrušuje VZN obce Veľká Ves č. 1/2014 o držaní a vodení psov na území obce Veľká Ves
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ves č. 1/2014 o držaní a vodení psov na území
obce Veľká Ves bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.57/2014 dňa 12.03.2014. K
predmetnému nariadeniu bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec č.k. Pd
125/14/6606-4 podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona č.153/2001 o prokuratúre v znení
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neskorších predpisov. Prokurátor navrhuje uvedené VZN zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne
záväzným nariadením zodpovedajúcim zákonu z dôvodu, že schválená právna norma je v rozpore so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ďalšími zákonmi vymenovanými v proteste.
Listom č. OU/6/2015-Lí zo dňa 9.2.2015 bolo okresnej prokuratúre zaslané požiadanie
o stanovisko k miestam verejného priestranstva, kde obec poukazuje na ustanovenie § 30 a § 36
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva ustanoviť VZN „najmä miesta,
ktoré sú verejnými priestranstvami“.
Na tento list o vyžiadanie stanoviska prišla odpoveď z okresnej prokuratúry č. Pd
125/14/6606-6 zo dňa 17.02.2015, podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre orgán
verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu a podľa § 25 ods. 3
zákona protestu prokurátora je obec povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od
doručenia protestu prokurátora nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne
nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2014 o držaní a vodení psov na území obce Veľká
Ves ako je uvedené v proteste prokurátora, navrhujem zrušiť VZN č.1/2014 v celom rozsahu a
vypracovať nové znenie VZN o držaní a vodení psov na území obce Veľká Ves.
Uznesenie č. 12 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) vyhovuje
protestu prokurátora (č. spisu Pd 125/14/606-4 zo dňa 7.1.2015, doručený dňa 14.1.2015) podaného
proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľká Ves č. 1/2014 o držaní a vodení psov na území
obce Veľká Ves
B) zrušuje
VZN obce Veľká Ves č. 1/2014 o držaní a vodení psov na území obce Veľká Ves
C) schvaľuje
VZN obce Veľká Ves č. 1/2015 zo dňa 24.2.2015 o držaní a vodení psov na území obce Veľká Ves
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4,- Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ves č. 2/2014, o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Ves – doplnok a žiadosti občanov obce o dotácie

Poslanci obdržali návrh dodatku k VZN podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Veľká Ves. Uvedený návrh odsúhlasili jednohlasne. Starosta v tomto bode predložil aj
žiadosti občanov, ktorý v zmysle uvedeného VZN žiadajú o dotáciu.
Žiadosť p. Tibora Nagya nespĺňala kritéria VZN preto bola žiadosť zamietnutá.
Žiadosť p. Viery Hanesovej, ktorá žiada o vybudovanie odstavnej plochy pred evanjelickým
kostolom (verejné priestranstvo ktorého vlastníkom je Obec Veľká Ves). Táto žiadosť bola
odsúhlasená s tým že Obec Veľká Ves zakúpi materiál (dlažba, podsypový materiál)
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a občania si svojpomocne vybudujú plochu ktorá bude slúžiť občanom obce Veľká Ves.
Spevnená plocha bude v dĺžke kostola od uličky po drevenú jahodu.
Žiadosť p. Jany Purdekovej, ktorá podala žiadosť toho istého zámeru, len sa jedná o priestor
pred Rímskokatolíckym kostolom vo Veľkej Vsi. Vlastníkom parcely pri kostole je Obec
Veľká Ves. Poslanci odsúhlasili zakúpenie materiálu (dlažba a podsypový materiálu) na
vybudovanie spevnenej plochy od plota p. Lorinčíkovej (č.7) po rozvodňu, ktorá sa nachádza
na plote.
V poslednej žiadosti p. Purdeková žiada o príspevok na zakúpenie materiálu na vybudovanie
prístreška v osade Konteska pri studni ktorá slúži pocestným. Tento prístrešok má slúžiť
všetkým pocestným, ktorý stadiaľto prechádzajú a chcú si oddýchnuť a občerstviť sa vodou
z miestnej studne. Poslanci na Tento prístrešok odsúhlasili 500,00 EUR na zakúpenie
materiálu (drevo).
Uznesenie č. 13 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Veľká Ves
2. Žiadosť p. V. Hanesovej na zakúpenie materiálu na vybudovanie pevnej plochy (parkoviska)
pri evanjelickom kostole vo Veľkej Vsi
3. Žiadosť p. J. Purdekovej na zakúpenie materiálu na vybudovanie pevnej plochy (parkoviska)
pri rímskokatolíckom kostole vo Veľkej Vsi.
4. Žiadosť p. Purdekovej na zakúpenie materiálu v celkovej výške 500,00 EUR pre vybudovanie
prístrešku na osade Konteska.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 7. Údržba fasády budovy obecného úradu a kultúrneho domu zadná stena
Po prerokovaní a zvážení finančných prostriedkov s ktorými obec Veľká Ves môže disponovať
poslanci odsúhlasili urobiť údržbu zadnej steny na kultúrnom dome podľa predloženej cenovej ponuky
v celkovej výške aj s DPH 3 919,80 EUR.
Uznesenie č. 14 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
údržbu – dokončenie opravy fasády zadnej steny kultúrneho domu v celkovej výške nákladov
3 919,80 EUR podľa predloženej cenovej ponuky
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu 8. Projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
Starosta predložil vypracovaný projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v Obci Veľká Ves.
Poslanci odsúhlasili vypracovaný projekt aj s finančnou spoluúčasťou na jeho realizácii.
Uznesenie č. 15 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
Vypracovaný projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci Veľká Ves
B) Schvaľuje
Spolufinancovanie schváleného projektu – rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci Veľká Ves
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 9. Návrh na úpravu autobusovej zastávky – smer Lučenec
Starosta informoval poslancov, že začali s úpravou plochy pred autobusovými zastávkami v smere na
Lučenec, kde by sme chceli po súhlase správy ciest (vlastník parciel pri ceste III. Triedy Banskobystrický samosprávny kraj), vybudovať širšiu plochu. Vyčistila sa aj autobusová zastávka
smer Kalinovo, kde je stav horší, nakoľko plocha pod zastávkou je odplavená a zastávka je
nespevnená, je treba podsypať panel na ktorom je postavená zastávka. Poslanci uvedenú skutočnosť
zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 16 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
Úpravu autobusových zastávok v smere Lučenec aj Kalinovo
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – projekt na vytvorenie pracovného miesta
v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Starosta informoval poslancov o vypracovaní a podaní projektu na Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny k vytvoreniu jedného pracovného miesta pre Obec Veľká Ves od 1.4.2015 na dobu 6
mesiacov. ÚPSVaR prepláca 95% z celkovej ceny práce zamestnanca.
Uznesenie č. 17 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov pre obec Veľkú Ves na
vytvorenie jedného pracovného miesta od 1.4 2015 na dobu 6 mesiacov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu 11. Informácia o vybudovaní prístrešku pred vchodom do kultúrneho domu
Starosta informoval poslancov o vybudovaní nového prístrešku pred vchodom do kultúrneho domu
v Obci Veľká Ves. Drevená konštrukcia aj so strieškou sú vybudované a výplň bude vyrobená zo
železného materiálu.
Uznesenie č. 18 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
Vybudovanie nového prístrešku pre vchodom do kultúrneho domu vo Veľkej Vsi
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 12. Opätovné prerokovanie platu starostu
Pracovníčka obce p. Petianová vysvetlila, že každoročne sa musí prerokovať plat starostu obce.
Vysvetlila postup vypočítania platu starostu, nakoľko obecné zastupiteľstvo 6.8.2014 určilo úväzok na
celé obdobie a plat starostu. Takto vypočítaný plat je možné navýšiť, ktoré je aj v návrhu.
Uznesenie č. 19 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Konštatuje
1. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola v sume
858,00 EUR
B) Určuje
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR d. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi č. 74/2014 zo dňa 6.8.2014, ktorým obecné
zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 1 278,42 EUR
2. zvyšuje plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona o 10% s tým že mesačný plat starostu je 1 407,00
EUR s účinnosťou od 1.1.2015
K bodu 13. Záverečný účet obce Veľká Ves za rok 2014
Petianová – predložila Záverečný účet obce Veľká Ves a skonštatovala, že obec ukončila rok
s prebytkom hospodárenia vo výške 4 981,16 EUR. Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet v sume
4 981,16 EUR a schodkový kapitálový rozpočet v sume 6 543,48 EUR, kapitálový rozpočet bo krytý
z príjmovými finančnými operáciami, ktoré tvoria prebytok hospodárenia minulých rokov a čerpanie
bolo schválené obecným zastupiteľstvom. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2014 predstavuje
prebytok 4 981,16 EUR. Dnes by malo zastupiteľstvo schváliť prebytok hospodárenia na torbu
rezervného fondu v celkovej výške 4 981,16 EUR. Tento sa môže použiť len na kapitálové výdavky,
ktoré je možné čerpať so súhlasom zastupiteľstva.
Súčasťou Záverečného účtu sú aj prílohy záväzky a pohľadávky. Kontrolórka predstavila stanovisko
k Záverečnému účtu, ktorá je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 20 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) berie na vedomie

1. Výsledok hospodárenia a Záverečný účet Obec Veľká Ves za rok 2014
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2. Stanovisko hlavného kontrolóra
B) schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia a Záverečný účet Obce Veľká Ves za rok 2014
2. Celoročné hospodárenie Obce Veľká Ves bez výhrad
3. Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4 981,16 EUR
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 14. Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2015
Starosta informoval, že prvou zmenou rozpočtu je navýšiť príjem z podielových daní, nakoľko boli
rozpočtované len v ta ej výške ako bolo poukázané v roku 2013. Prognóza na rok 2015 je vyššia
o 8 321,00 EUR. Požiadal ekonómku p. Petianovú aby predložila úpravu rozpočtu.
Petianová – vysvetlila že v príjmovej časti okrem podielových daní ako už skonštatoval starosta sa
navyšuje príjem o sumu 640,00 EUR ktoré boli poukázané na pokrytie výdavkov spojené s konaním
referenda v roku 2015. Vo výdavkovej časti ponížené mzdové náklady, ktoré budú presunuté na
pokrytie nákupu dlažby na parkovacie miesta. O 8 32100 EUR bude navýšená položka na údržbu
obecného majetku.
Uznesenie č. 21 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) berie na vedomie
1. Dôvodovú správu k návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2015
B) schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2015 v zmysle dôvodovej správy
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Kontrolórka predložila a prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Uznesenie č. 22 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
B) berie na vedomie
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 16. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľká Ves za rok 2014
Správu z kontroly o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 prečítala kontrolórka obce p. Mária
Sujová. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 23 / 3 / 2015

str. 7

Zápisnica OZ č. 3/2015 zo dňa 13.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) berie na vedomie
1. Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľká Ves za rok 2014
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 17. Medzinárodný deň detí – návrh na kultúrne podujatie
Starosta informoval, že medzinárodný deň detí by sa mal uskutočniť na osade Konteska za účasti
zástupcov evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Poslanci na túto kultúrnu akciu pre deti odsúhlasili
150,00 EUR na darčeky pre deti a 100,00 EUR na občerstvenie pre deti. Predpokladané popoludnie
pre deti by sa malo uskutočniť. 06.06.2015 o 13:00 hod na Konteske.
Uznesenie č. 24 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Príspevok vo výške 250,00 EUR na kultúrne popoludnie pre deti počas Medzinárodného dňa
detí
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter.
0
0

K bodu 18. Detský letný tábor v roku 2015
Starosta informovalo tom, že by v roku 2015 zorganizoval detský letná tábor na Kokave nad
Rimavicou v penzióne Family, nakoľko sa už deti informujú či aj Tento rok pôjdu do letného tábora.
Starosta predložil predpokladané náklady na deti a vedúcich počas letného tábora vo výške 1 910,00
EUR.
Uznesenie č. 25 / 3 / 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A. Berie na vedomie
Informáciu o zrealizovaní detského letného tábora v roku 2015 na chatu Family Kokava nad
Rimavicou v letných mesiacoch pre deti od 5 do 15 rokov z obce Veľká Ves a doplnením do počtu
aj z iných obcí.
B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schvaľuje
Príspevok na jedno dieťa z obce Veľká Ves vo výške 72,00 EUR
Jedného vedúceho tábora náklady na neho vo výške 60,00 EUR
Zdravotný dozor úhradu nákladov vo výške 60,00 EUR
Pedagogický dozor s úhradou nákladov vo výške 60,00 EUR
Dvoch vedúcich skupín kryté celkovými nákladmi vo výške 120,00 EUR
Autobusovú dopravu detí do tábora a z tábora domov vo výške 170,00 EUR

K bodu 19. Interpelácie poslancov
Ing. Matej Lőrinčík –návrh na zriadenie telocvične alebo posilňovne v Obci Veľká Ves.

K bodu 20. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil
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K bodu 21. Záver
Starosta poďakoval prítomným za ich účasť na pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ ukončené o 20:40 hod.
Zapísala: Brigita Petianová
Jozef Líška
starosta obce

Overovatelia: Michal Kulich

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

Ing. Matej Lőrinčík ........................................
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