Zápisnica č. 9/2012

Obec Č A C H T I C E

ZÁPISNICA
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čachtice,
konaného dňa 28. júna 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená: A. Sládeková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ
4. Návrh VZN obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia výšky
úhrady za soc. služby na území obce Čachtice
5. Návrh VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby
v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach
6. Záverečný účet Obce Čachtice za rok 2011
7. Prenájom domovníckeho bytu – zmena nájomníkov v MKS č. 419
8. Harmonogram výstavby – lokalita Záhumenice – informatívna správa, výstavba RD
na parc.č. 2524, 2525 v k.ú. Čachtice (pozemok bez prístup. cesty)
9. Rozprávkový les Čachtice – Višňové, poskytnutie dotácie
10. Zmluva o spolupráci Čachtice – Častkovce – ochrana pred požiarmi
11. Rôzne – 68. výročie SNP – poskytnutie príspevku
12. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
13. Záver

P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
Deviate riadne
zasadnutie OZ v Čachticiach
sa konalo v
zasadacej
miestnosti obce Čachtice, na 1. poschodí. Otvorila ho a viedla p. Anna Ištoková, starostka
obce. Úvodom privítala všetkých prítomných poslancov OZ, HKO a spoluobčanov.
Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto bolo OZ uznášania
schopné. Program 9. OZ bol schválený tak, ako bolo uvedené na pozvánke.
P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Elena Peterková, Miloš
Lacovič, Ľubica Gogolová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Eduard
Jamrich, Vladimír Juriga. Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka obce I. Opatovská.

P r e d m e t : Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
Starostka obce informovala OZ o plnení uznesení z posledného zasadnutia. Konštatovala,
že prijaté uznesenia sa priebežne plnia.
P r e d m e t : Návrh VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia
výšky úhrady za soc. služby na území obce Čachtice
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc.
služieb a o spôsobe určenia výšky úhrady za soc. služby na území obce Čachtice.
P r e d m e t : Návrh VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc.
služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc.
služieb a o výške úhrady za soc. služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach.
P r e d m e t : Záverečný účet Obce Čachtice za rok 2011
Starostka obce predložila OZ Záverečný účet Obce Čachtice, ktorý bol podrobne
doplnený ekonómkou p. E. Hanákovou. Materiál bol vypracovaný v písomnej forme
a emailom zaslaný všetkým poslancom OZ. K uvedenému bodu predložil v písomnej forme
svoje stanovisko i HKO Obce Čachtice – Ing. Jozef Juris, v ktorom doporučil OZ jeho
schválenie bez výhrad. Materiál doplnila aj Ing. E. Peterková, predseda fin. komisie, ktorá
taktiež doporučila material schváliť. Ing. Juris, HKO doporučuje fin. prostriedky - zisk
hospodárskej činnosti použiť na ďalší rozvoj a modernizáciu v jej prevádzkach.
P r e d m e t : Prenájom domovníckeho bytu – zmena nájomníkov v MKS č. 419
Týmto bodom programu sa zaoberali poslanci OZ už na svojom pracovnom zasadnutí, na
ktorom prehodnotili prijaté žiadosti o pridelenie domovníckeho bytu a zároveň navrhli
pridelenie 2-izb. domovníckeho bytu v MKS ul. Pionierska č. 419 v prospech Ivana
Krchnavého, trvale bytom Čachtice, Hviezdoslavova č. 969, pracovníka pohrebných služieb
P r e d m e t : Harmonogram výstavby – lokalita Záhumenice – informatívna správa, výstavba
RD na parc.č. 2524, 2525 v k.ú. Čachtice (pozemok bez prístup. cesty)
Bc. Radovan Morávek – stavebný referent, informoval OZ o postupe výkupov
pozemkov pre Obec Čachtice so zámerom vytvoriť novú lokalitu pre výstavbu IBV .
Starostka obce informovala OZ o žiadosti p. Bohumila Slezáka, trvale bytom Gen. M. R.
Štefánika 383, Stará Turá ohľadom zabezpečenia prístupu k vyššie uvedeným parcelám za
účelom výstavby rodinného domu.
P r e d m e t : Rozprávkový les Čachtice – Višňové, poskytnutie dotácie
Starostka obce predložila OZ žiadosť Double Agency s.r.o. Beckov na poskytnutie
finančného príspevku na akciu Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové, ktorá sa bude
konať dňa 4. 8. 2012 v súlade s uzavretou zmluvou z r. 2011.
P r e d m e t : Zmluva o spolupráci Čachtice – Častkovce – ochrana pred požiarmi

Starostka obce na základe žiadosti Obce Častkovce o vzájomnej pomoci medzi
susediacimi obcami predložila OZ k schváleniu Zmluvu o spolupráci Čachtice – Častkovce v
oblasti ochrany pred požiarmi.
P r e d m e t : Rôzne
Starostka obce informovala OZ o prijatých žiadostiach o poskytnutie finančných
príspevkov od: Slov. zväzu protifašistických bojovníkov v N. Meste n.V. – na úhradu
nákladov na opravu amfiteátra a okolia na vrchu ROH pri Lubine a ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých N.M.n.V.- na podporu rekreačných pobytov, športových hier pre
invalidných členov i postihnuté deti.
Starostka obce predložila OZ návrh Dodatku č. 6 k VZN č.1/2008 o výške mesačného
príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice
s platnosťou od 1. 9. 2012. Návrh sa predkladá z podnetu MŠ a ZUŠ.
Pripomienky poslancov OZ:
Ing. Peterková Elena – dotaz na doručenie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti, za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad a psov.
Mgr. Michal Balala – navrhol stretnutie s detskou lekárkou – MUDr. Oľgou Krč-Turbovou
z dôvodu prejednania jej žiadosti o stavebné úpravy v detskej
ambulancii a tiež výstavby detského ihriska.
Lacovič Miloš – pripomienky k WEB stránke (neaktualizovaná, chýbajú VZN obce)
- žiada pokosenie trávy v Drugethovskej kúrii z dôvodu zaburinenia
vedľajších pozemkov.
Juriga Vladimír – navrhol zakúpenie novej šmýkačky na detské ihrisko v areáli ZŠ,
z dôvodu jej odcudzenia.
Pripomienky občanov:
Vlčková Edita – upozornila na hromadenie osobných áut v ul. Osloboditeľov vo večerných
hodinách, čo sťažuje premávku v ulici
P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 101/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Elena Peterková, Miloš Lacovič,
Ľubica Gogolová
B/ overovateľov zápisnice v zložení: Vladimír Juriga, Eduard Jamrich
C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ
Hlasovanie: Za: 9
Chýbal: Mgr. P. Sučanský

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 102/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN 3/2012 obce Čachtice
o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia výšky úhrady za sociálne
služby na území obce Čachtice.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
(Balala,Sučanský)

Uznesenie čís. 103/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach navrhuje odklad hlasovania o VZN
Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby
v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach na termín 2.7.2012 o 18.00
hod.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 1 (Juriga)
Zdržal sa: 1
(Dendisová)

Uznesenie čís. 104/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :
F. Záverečný účet – výrok
Záverečný účet OBCE Čachtice za rok 2011 bol prerokovaný Obecným
zastupiteľstvom Čachtice dňa 28. 06. 2012 uzn. č. 104/2012 s nasledovným
výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Celoročné hospodárenie bez výhrad
II. Rozdelenie prebytku rozpočtu obce
Finančné prostriedky vo výške 480 125,50 € budú v roku 2012 prevedené
do príjmov rozpočtu Obce Čachtice v rámci prevodov z mimorozpočtových
fondov nasledovne:
Obec Čachtice – prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011
- 454 125,50 € do príjmov obce
26 000,00 € do rezervného fondu
_______________________________
480 125,50 € spolu

-

III. Tvorba rezervného fondu
a/ prebytok rozpočtu Obce Čachtice 257 249,80 €
v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec vytvára
rezervný fond vo výške schválenej Obecným zastupiteľstvom. Minimálny
ročný prídel je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka.
bežný a kapitál. rozpočet k 31.12.2011 je prebytkový vo výške 257 249,80 €
b/ tvorba rezervného fondu
Obec Čachtice bude z roku 2011 tvoriť rezervný fond vo výške 26 000,00 €
z prebytku hospodárskeho výsledku.
IV. Prehľad o podnikateľskej činnosti
Podnikateľská činnosť obce v oblasti Pálenica a Pohrebníctvo je evidovaná
v účtovníctve obce samostatne ako vedľajšie hospodárstvo – podnikateľská
činnosť. Výnosy a náklady na Podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú
sa na samostatnom mimorozpočtovom účte podnikateľskej činnosti.

Obec Čachtice dosiahla za rok 2011 v podnikateľskej činnosti kladný
hospodársky výsledok vo výške 1 915,- € pred zdanením.
Stav finančných prostriedkov na účte Podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 je
25 265,97 €, ktoré budú rozdelené nasledovne:
Finančné prostriedky vo výške 25 265,97 € budú použité na plnenie tých úloh,
na ktoré bola zriadená, a ako zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania
podnikateľskej činnosti Obce Čachtice.
V. Prehľad o poskytnutých zárukách – záruky neboli poskytnuté.
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 1 (Balala)

Zdržal sa: 1
(Sučanský)

Uznesenie čís. 105/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach
schvaľuje pridelenie 2-izb.
domovníckeho bytu v MKS Čachtice, Pionierska 419 pre Ivan Krchnavý,
Hviezdoslavova 969 Čachtice od 01.07.2012, pracovníka v obecných
pohrebných službách. Zmluva o nájme bytových priestorov (nájomná zmluva)
je podmienená vykonávaním prác domovníka špecifikovaných v pracovnej
náplni, ktorá tvorí príl. č. 1 NZ.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 106/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie:
1/ informáciu o postupe prác na vytvorení nového stavebného obvodu na
výstavbu IBV v lokalite Záhumenice
2/ ne – súhlasí s výstavbou rod. domu na prac. č. 2524 a 2525 v lokalite za
zdravotným strediskom, ktoré sú bez prístupovej komunikácie a napojenia na
inž. siete
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 6
(Juriga, Sučanský, Lacovič,
Peterková, Gogolová, Štekláčová)

Uznesenie čís. 107/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje fin. príspevok vo výške 500,€ pre Double Agency s.r.o. Beckov na uskutočnenie podujatia: Najväčší
rozprávkový les Čachtice – Višňové“ dňa 4.8.2012 pre deti i dospelých v areáli
Čachtickej boriny.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 2 (Sučanský, Balala)
Zdržal sa: 1 (Bumbál)
Uznesenie čís. 108/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Zmluvu o vzájomnej pomoci
a spolupráci pri požiaroch a živelných pohromách.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Uznesenie čís. 109/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Dodatok č. 6 k VZN č.1/2008
o výške mesačného príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosť škôl
a školských zariadení v obci Čachtice s platnosťou od 1.9.2012 nasledovne:
MŠ Čachtice z 5,- € na 7,- €
ZUŠ (výtvarný odbor) z 2,50 € na 3,- €.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Balala)
Uznesenie čís. 110/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje sponzorskú fin. podporu vo
výške 150,- € pre ZO Slov. zväz telesne postihnutých N.M.n.V. pre inv. členov
a postihnuté deti (org. má 288 členov, z toho 44 detí)
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

pokračovanie OZ 02. 07. 2012 – prítomných 8 posl. OZ, chýbali:
E. Jamrich, A. Sládeková, Ing. E. Peterková,
Uznesenie čís. 111/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN č. 2/2012 Obce Čachtice
o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby v Zariadení
opatrovateľskej služby v Čachticiach pri zachovaní min. súčasných mzdových
nárokov zamestnancov zamestnaných v ZOS
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
(Štekláčová, Balala)

Predmet:Záver
Týmto bol program rokovania deviateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný. Starostka obce všetkým poďakovala za účasť i za aktívny prístup k riešeniu
rozvojovej problematiky obce a zasadnutie OZ ukončila.

Anna Ištoková
starostka obce

................................................................
overovatelia
Zapisovateľka:

