ZÁPISNICA
z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

V Reľove dňa 02.03.2013

František DUDŽÁK
starosta obce

12. ZASADNUTIE OZ V REĽOVE ZO DŇA
02.03.2013

Overovatelia zápisnice:

František Bizub, Daniel Rušin

Zapisovateľ zápisnice:

Mgr. Mária Marhefková

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie dotácii na činnosť CVČ
5. Informácie starostu obce o činnosti OcÚ od posledného OZ
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Na úvod starosta obce privítal prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva obce Reľov
a hlavného kontrolóra obce Mgr. Máriu Marhefkovú. Následne dal starosta návrh na
schválenie programu rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Reľov a za
jeho schválenie dal hlasovať s týmto výsledkom: za hlasovali 5 poslanci, proti 0, zdržal
sa 0.
2. Za zapisovateľa starosta navrhol Mgr. Máriu Marhefkovú a za overovateľov navrhol
poslancov Františka Bizuba a Daniela Rušina, za čo dal následne hlasovať s týmto
výsledkom: za hlasovali 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0.
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3. V tomto bode starosta obce informoval o plnení uznesení s tým, že z posledného OZ obce
nevyplynuli žiadne úlohy.
4. V tomto bode starosta obce predniesol návrh na schválenie dotácií na činnosť centier
voľného času. Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť týchto
centier. Z našej obce navštevujú centrá voľného času 2 žiaci – Timotej Marhefka, Reľov
č. 6, ktorý navštevuje Základnú školu s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku a Matúš
Štefaňák, Reľov, č. 18, ktorý navštevuje Základnú školu na Nižnej bráne v Kežmarku. Zo
štátneho rozpočtu je na činnosť centra voľného času poskytnutá dotácia vo výške 65,–€ na
jedno dieťa. Obecnému úradu bola doručená žiadosť o dotáciu zo Základnej školy
s materskou školu sv. Kríža v Kežmarku vo výške 65,–€ a taktiež bola doručená žiadosť
o dotáciu zo Základnej školy na Nižnej bráne v Kežmarku vo výške 207,–€. Starosta obce
zaslal Základnej škole na Nižnej bráne v Kežmarku vyrozumenie, že im dotáciu v takejto
výške poskytnúť nemôže. Vzhľadom k tomu, že žiak Matúš Štefaňák navštevuje 9. ročník
a centrum voľného času bude navštevovať len pol roka, obecný úrad im môže poskytnúť
dotáciu vo výške 32,50 €. Do dnešného dňa však Základná škola na Nižnej bráne
odpoveď na toto vyrozumenie nezaslala. Preto starosta obce prítomných poslancov
vyzval, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili. Žiaden z prítomných poslancov nemal proti
tomuto návrhu námietky, preto dal starosta návrh na schválenie dotácie pre Základnú
školu s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku vo výške 65,–€ s týmto výsledkom: za
hlasovali 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0.
5. V tomto bode vystúpil starosta obce a poslancov informoval o činnosti obecného úradu od
posledného OZ. Starosta podal informácie o týchto udalostiach:
a. obci bol poskytnutý sponzorský dar vo výške 1 200,–€
b. obec získala bezúročnú pôžičku od Urbárskej spoločnosti Reľov vo výške 2 000,–€.
Táto pôžička sa bude splácať formou 13 splátok vo výške 150,–€.
c. pracovníčka p. Janka Rušinová v mesiaci február nastúpila na materskú dovolenku. Na
jej miesto bola prijatá p. Mária Danielčáková na dobu určitú (zastupovanie počas
materskej dovolenky). P. Márii Danielčákovej bol stanový mesačný plat vo výške
390,–€ mesačne.
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d. obci bola doručená ponuka na prevádzkovanie čističiek od spoločnosti Ekoservis.
6. Do diskusie sa prihlásil poslanec Jozef Brežina. Upozornil, aby starosta obce upozornil
pracovníkov pracujúcich na aktivačných prácach na používanie reflexných viest.
7. V tomto bode zapisovateľ zápisnice z dvanásteho zasadnutia zastupiteľstva obce prečítal
návrh na uznesenie a následne starosta obce dal o ňom hlasovať s týmto výsledkom: za
hlasovali 5 poslanci, proti 0, zdržal sa 0.
8. Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť na tomto zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, ako aj za prácu od posledného zasadnutia OZ a následne 12. Obecné
zastupiteľstvo obce Reľov ukončil.

V Reľove dňa, 02.03.2013

Zápisnicu spracoval:

..........................................
Mgr. Mária Marhefková

Overovatelia zápisnice:

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

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

František Bizub

Daniel Rušin
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