Pripomienka č.1 . bod č. 7: Opätovné odsúhlasenie Dodatku č. 10 k Zmluve o službách vo
verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave spoločnosti ARRIVA Nitra, a.s.
V tomto bode s uvádza že celkové náklady v roku 2020 na ARRIVU budú činiť 44 803,-EUR
táto suma na zastupiteľstve neodznela a bola tam dodatočne vsunutá !!!!
Je veľmi zavádzajúca keďže sa sčítavajú náklady za 2 roky .
Prosím odstrániť z konceptu zápisnice .
Občana môže táto informácia ľahko pomýliť. Na vysvetlenie uvádzam prečo sa rieši táto
zmena v obecnom zastupiteľstve. V minulosti sa stávalo že OU neuhradil celkovú
narozpočtovanú sumu na Arrivu za konkrétny rok ale uhradil len zálohu v cca 30% výške a
doplatok realizoval až v budúcom roku po vyúčtovaní Arivou ale jeho úhrada sa uskutočňovala
až z prostriedkov ďalšieho rozpočtového roka.
Túto nezrovnalosť sme teraz odstránili a Arrive budeme platiť peniaze tak ako je na
rozpočtované a po vyúčtovaní sa zúčtuje buď preplatok, alebo nedoplatok. Je zrejmé že táto
suma ale už nebude zásadným spôsobom deformovať rozpočet daného roka.
Pripomienka č. 2. K bodu č. 4: Interpelácie poslancov
Poslankyňa Valéria Kurucová ďalej interpelovala na hlavného kontrolóra. V zmysle § 11 ods.1
zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách sú ....
Prosím doplnit číslicu 1 do konceptu zápisnice.
Pripomienka č.3 Rozsah zápisnice
Podľa aktuálne schváleného rokovacieho poriadku je jasne uvedené že zápisnica má byť stručná
jasná a výstižná. v podkladoch máme aj vzory a návody. Táto zásada sa však dlhodobo
nedodržuje a tuto cestou žiadam zapisovateľku o nápravu. Zápisnica je často zmätočná
nezrozumiteľná a pridlhá, tak ako nám aj vytkol aj prokurátor.
Občania ktorý majú záujem o vypočutie celého zastupiteľstva majú už k dispozícii zvukový
záznam a samozrejme ich radi privítame aj osobne na zastupiteľstve.
Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu .
PS: aby som len nepripomienkoval, jedna veľká pochvala !
Som veľmi rád že plodná diskusia nie je súčasťou zápisnice aj keď verím že jej obsah bude ešte
chvíľku súčasťou koloritu našej obce.
s pozdravom
Michal Beňo

