Zápisnica č. 2/2011

Obec Č A C H T I C E

ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čachtice,
konaného dňa 8. februára 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená: Sládeková Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej a mandátovej (volebnej) komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ
4. Doplnenie členov komisií OZ
5. Delegovanie členov za OZ do Rady školy pri ZŠ ŠST, ZUŠ a MŠ Čachtice
6. VZN č. 2/2011 – Rokovací poriadok komisií OZ a ich pracovná náplň
7. VZN č. 1/2011 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
8. VZN č. 3/2011 – Smernica o verejnom obstarávaní
9. VZN č. 4/2011 – o určení výšky dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa škl. zariad. na rok 2011
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice
10. VZN č. 5/2011 – poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ
11. Zriadenie komisie podľa z. č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov čl. 7, ods. 5 písm. a)
a b) a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
12. Návrh na schválenie postupu prípravy lokality Záhumenice na IBV
13. Rôzne (web stránka obce, rozprávkový les, ...)
14. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
15. Záver
P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
Druhé 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, hostí a HKO. Konštatovala, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto bolo OZ uznášania schopné. Starostka
požiadala o zmenu programu: presun aktivity z bodu 13 – rôzne „rozprávkový les“ za bod 3,
aby prítomní organizátori podujatia, nakoľko nepochádzajú z našej obce, nemuseli čakať do
neskorších večerných hodín. Program rokovania OZ bol jednohlasne schválený aj s úpravou.
P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Juriga Vladimír, Dendisová Terézia a
Mgr. Marek Bumbál, do mandátovej komisie Bc. Peter Sučanský, Mgr. Roman Puchý a Miloš
Lacovič. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Mgr. Michal Balala a Ľubica
Gogolová. Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka obce p. Iveta 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 sú splnené.
P r e d m e t : Doplnenie členov komisií OZ
Predsedovia všetkých komisií OZ predložili svoje návrhy na voľbu členov jednotlivých
komisií z radov občanov.
r e d m e t : Delegovanie členov za OZ do Rady školy pri ZŠ ŠST, ZUŠ a MŠ Čachtice
Starostka obce informovala OZ o potrebe delegovania zástupcov do Rady školy ZŠ ŠST, ZUŠ, MŠ.
P r e d m e t : Rokovací poriadok komisií OZ a ich pracovná náplň
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh Rokovacieho poriadku komisií OZ
spolu s pracovnou náplňou.
P r e d m e t : Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva.
P r e d m e t : Smernica o verejnom obstarávaní
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh Smernice o verejnom obstarávaní.
P r e d m e t : Určenie výšky dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa škl. zariadenia na rok 2011
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice
Starostka obce predložila OZ na schválenie v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a podľa § 6 ods. 12 písm. d) – g) zák.č. 596/2003 Z. z. o št. správe
v školstve a šk. samospráve návrh dodatku č. 2 k VZN č.222/2009 zo dňa 17.12.2009, ktorým
sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia
na rok 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice.
P r e d m e t : Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh Poriadku odmeňovania poslancov OZ
a členov komisií OZ.
P r e d m e t : Zriadenie komisie podľa z. č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov čl. 7, ods. 5
písm. a) a b) a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Starostka obce informovala OZ o potrebe zriadenia komisie v zmysle zák. č. 357/2004 Z.
z. o konflikte záujmov čl.7, ods. 5 písm. a) a b) a komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.
P r e d m e t : Návrh na schválenie postupu prípravy lokality Záhumenice na IBV

Bc. Radovan Morávek, pracovník stavebného referátu obce informoval OZ
o pripravovanej aktivite Obce Čachtice usporiadať pozemky pre budúcu lokalitu IBVZáhumenice – Pátrová. Aktuálny postup je oslovenie súčasných vlastníkov pozemkov
s ponukou na odkúpenie + vízia rozšírenia MK pre vytvorenie nových stavebných pozemkov
s kompletnými inžinierskymi sieťami.
P r e d m e t : Rôzne
Organizátori podujatia ( spojenie obcí Čachtice, Višňové a agentúra Double Agency )
„Najkrajší rozprávkový les Čachtice-Višňové“ predniesli OZ svoj zámer usporiadania
rodinno-relaxačnej akcie s hlavným mottom „obce-spojme sa pre deti“, ktoré sa uskutoční dňa
13. 08. 2011. Od Obce Čachtice sa očakáva poskytnutie bezplatného prenájmu hradu
a podpory čiastkou 500,-€, za čo občania z Čachtíc dostanú 50 % zľavu na celodenný lístok.
-Bc. R. Morávek informoval OZ o zriadení novej web stránky Obce Čachtice. Zároveň
požiadal o vznesenie pripomienok, prípadne nových návrhov zo strany poslancov i občanov.
M. Lacovič – navrhol upozorniť p. Suchánka, aby neparkoval dopravnými mechanizmami
na obecných priestoroch.
Pripomienky občanov:
p. Krivosudský – upozornil na množstvo odpadu v okolí kontajnerov nachádzajúcich
sa pri nových bytovkách v ul. Malinovského za Svadobkou
Ing. Líšková – žiadala uverejniť na web stránke zberový kalendár odpadov
p. Vlčková – upozornila na opadávajúcu omietku pri vchode do MKS, ako i potrebu opravy
zámku na vchodových dverách
p. Helena Šimová – vyslovila uznanie za opravu zábradlia v ul. Hviezdoslavova okolo
vodného toku a poinformovala o aktivitách Jednoty dôchodcov
P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Juriga Vladimír, Mgr. Bumbál Marek,
Dendisová Terézia
B/ mandátovú komisiu v zložení: Bc.Sučanský Peter, Mgr. Puchý Roman,
Lacovič Miloš
C/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Balala Michal, Gogolová Ľubica
D/ berie na vedomie správu o kontrole uznesení OZ
E/ berie na vedomie informáciu starostky o poverení poslanca OZ p. Eduarda
Jamricha funkciou zástupcu starostky
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie čís. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach v o l í členov komisií OZ v zložení:
-

komisia finančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti
členov – Ing. Čarada Jozef, Hanáková Elena

-

komisia stavebná a územného plánovania

členov – Ing. Pavol Ondrejka, Bc. Radovan Morávek
-

komisia životného prostredia a cestovného ruchu
členov – Ing. Ivan Gregorovič, Ing. Lucia Líšková, Elena Čapošová

-

komisia zdravotná a sociálnej starostlivosti
členovia – Bc. Mária Blanárová, MUDr. Jana Srnánková

komisia školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok
členov – Alena Novotná, Rudolf Juris
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Uznesenie čís. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach
1/ r u š í uzn.č. 141/2008 zo dňa 18.11.2008 – delegovanie zástupcov do Rady
škôl Čachtice (ZŠ, ZUŠ, MŠ) a
2/ podľa § 2 ods. 1, písm. d./ a ods. 2 zák. MŠ SR č. 596/2003 Z .z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve / vyhl.291/2004/ za OZ deleguje
zástupcov do:
1/ Rady ZŠ ŠST 4 poslancov: Gogolová Ľubica, Ing. Bublavá Daniela,
Dendisová Terézia a Lacovič Miloš.
2/ Rady MŠ 1 poslanca: Juriga Vladimír
3/ Rady ZUŠ 1 poslanca: Mgr. Balala Michal
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Čachticiach so schválenými zmenami.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Peterková)
Uznesenie čís. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Rokovací poriadok komisií
Obecného zastupiteľstva v Čachticiach a ich pracovnú náplň.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Smernicu o verejnom
obstarávaní so schválenými zmenami.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Poriadok odmeňovania
poslancov OZ a členov komisií OZ.
- Poslanec 20,-€/1 zasadnutie
- Predseda a podpredseda 10,-€/1, člen komisie 10,-€/1 za zasadnutie
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 1 (Mgr.Balala) Zdržal sa: 1 (Juriga)
Uznesenie čís. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa šk.
zariadenia na rok 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice a SMŠ
s platnosťou od 1.1.2011
2/ Dodatok č. 4 k VZN číslo 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Čachtice zo dňa 28.7.2008 s platnosťou od 1.1.2011.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach v zmysle ust. § 10 odsek 2,
zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien s poukazom
na čl. 7 odsek 5 úst. Zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcii verejných funkcionárov
1/ zriaďuje:
- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov podľa zák.č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov
2/ volí členov komisie – poslancov v zložení:
- Predseda: Ing. Elena Peterková
- Podpredseda: Anna Sládeková
- Člen: Terézia Dendisová
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje pracovný postup prípravy
majetko-právneho usporiadania lokality Záhumenice na IBV, resp. inú vhodnú
formu zastavania.
- oboznámenie sa so záujmom odpredaja pozemkov
- zistiť potencionálnych záujemcov o dané pozemky, prieskum predložiť na
budúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
- vydáva predbežný súhlas na poskytnutie príspevku vo výške 500,- € na
usporiadanie akcie „Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové“ pre
deti i dospelých dňa 13.08.2011 v areáli Čachtického hradu, prípadne
v jeho okolí
- Zmluva o spolupráci pri usporiadaní akcie bude predložená na schválenie
na ďalšom OZ
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :
1/ Obsah web stránky Obce Čachtice
2/ vypracovanie PD na rekonštrukciu a rozšírenie objektu ZOS Čachtice
a priľahlých objektov rodinných domov s. č. 428 a 429 za účelom získania
NFP z fondov EÚ.
3/ záznam – dohodu medzi Obcou Čachtice a (vlastníkom RD č. 429 na parc.č.
2498 a prísl. pozemkov ) a nájomníkmi Róbertom Vavrincom a manž. Martou,
bytom Čachtice, Malinovského 429 vo veci uvoľnenia predmetnej

nehnuteľnosti k 31. 05. 2011. OZ súhlasí s bezodplatným darovaním manželom
Vavrincovým zariadení z RD č. 429 a to: kotla ÚK, vane, umývadla, WC misy,
batérií... po asanácii objektu.
4/ poskytnutie fin. prostriedkov na montáž bleskozvodu na ZŠ ŠST a zároveň
vymôcť spoluúčasť ich financovania od firmy, ktorá realizovala rekonštrukciu
ZŠ.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje vypracovanie žiadosti
o poskytnutie NFP na získanie dotácie na vybudovanie zberného dvora.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
P r e d m e t : Záver
Týmto bol program rokovania druhého
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:

